
Tiago Cançado Diniz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICES FINANCEIROS COMO CRITÉRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS 

LICITATÓRIOS: ANÁLISE DA METODOLOGIA UTILIZADA NA CONTRATAÇÃO DE 

OBRAS PÚBLICAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELO HORIZONTE 

2008 



Tiago Cançado Diniz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICES FINANCEIROS COMO CRITÉRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS 

LICITATÓRIOS: ANÁLISE DA METODOLOGIA UTILIZADA NA CONTRATAÇÃO DE 

OBRAS PÚBLICAS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS. 

 
 
 
 

 
 
 

Monografia apresentada ao Curso Superior de 
Administração Pública da Escola Professor Paulo Neves 
de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, como requisito 
para obtenção do título de graduado em Administração 
Pública. 

 
Orientação: Hugo Ferreira Braga Tadeu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELO HORIZONTE 

2008 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
Agradeço a Deus por iluminar esta obra. A Alcione Maria Cançado Diniz, 

minha amada mãe, por estar ao meu lado em todos os momentos de minha vida. Ao meu 

grande irmão Fabiano, pelo companheirismo e amizade sincera. A minha namorada Bárbara 

por seu amor e compreensão durante a realização deste trabalho. Ao grande amigo André Luiz 

Barbosa da Silva, agradeço por me acordar. Ao Bruno Oliveira Alencar, por incentivar essa 

pesquisa em todas as etapas. Ao professor Hugo Ferreira Braga Tadeu pela orientação. Ao 

professor Poueri do Carmo Mário pelas sugestões ao trabalho. Agradeço aos professores 

Fábio Gomes, Ricardo Carneiro e Afonso Henriques pelos ensinamentos relevantes para 

minha formação. A todos meus familiares e amigos agradeço pela torcida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Diniz, Tiago Cançado 

 
Índices financeiros como critério para participação em processos licitatórios.  

Análise da metodologia utilizada na contratação de obras públicas pelo  
Governo do Estado de Minas Gerais./ Tiago Cançado Diniz. − Belo Horizonte, MG:  
FJP, 2008.  

 95p. 
 

Monografia de Graduação − Escola de Governo Professor Paulo Neves de  
Carvalho da Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, MG, 2008. 

   
 Orientador: Hugo Ferreira Braga Tadeu  
 
 Possui Bibliografia.  
 
Análise econômico-financeira de empresas. Qualificação econômico-financeira  
em licitação pública. Índices financeiros; Obras rodoviárias. 
Tadeu, Hugo Ferreira Braga 



RESUMO 
 
 

A utilização de índices financeiros como critério para participação de empresas em 

procedimentos licitatórios de construção de obras rodoviárias é objeto de análise desta 

monografia. Os índices exigidos pelo Governo do Estado de Minas Gerais nos editais de 

licitação foram comparados com os índices médios de mercado para o setor de construção e 

com os índices das empresas registradas no cadastro de fornecedores do Governo. O fato dos 

índices exigidos possuírem os mesmos valores para setores distintos de atividade econômica e 

destes não acompanharem as variações na estrutura patrimonial e financeira das empresas ao 

longo do tempo, permite afirmar que a metodologia adotada para definição de tais índices 

contraria as proposições teóricas acerca do tema. As experiências de outros entes federativos 

na definição de índices financeiros para qualificação econômico-financeira de licitantes, o 

Estado do Rio Grande do Sul e o Estado de Santa Catarina, foram apresentadas com o 

propósito de subsidiar melhorias na metodologia atualmente utilizada pelo Estado. No que se 

refere ao setor de obras rodoviárias foi verificado que além de serem relevantes para impedir 

situações de paralisação e abandono de obras, decorrente de problemas financeiros das 

empresas contratadas, os índices financeiros podem explicar diferenciais de produtividade 

entre as construtoras. 

 

 

Palavras Chave: Análise econômico-financeira de empresas; qualificação econômico-

financeira em licitação pública; índices financeiros; licitações; obras rodoviárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The application of financial indexes as rules for the participation of public highway work 

companies in bidding process is the object of this work. The indexes required by Minas 

Gerais State Government on their bidding process were compared with the construction 

market medium index and the government register suppliers’ index. The utilization of single 

indexes values for distinct sectors of economical activity and the fact that the indexes don’t 

follow the companies’ patrimonial and financial structure variation in time, allows affirming 

that the indexes definition method contradicts the theme theory propositions. The indexes 

definition method experiences of using economic-financial qualification in Rio Grande do Sul 

and Santa Catarina States were presented to subsidize improvements on the Minas Gerais 

State method. Was verified, in highway works sector that, besides the indexes are relevant to 

avoid working suspension and abandonment by contractors’ financial problems, the financial 

indexes can explain productivity differential between the companies.  

 
 
Key-words: Bidding; Companies economic-financial analysis; Financial indexes; Highway 

works; economical-financial qualification in public bidding.          
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1. INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que os agentes econômicos possuem recursos escassos para a 

realização de suas preferências, o que implica que estes devem fazer escolhas com base em 

prioridades definidas. Os órgãos públicos também possuem essa característica, e por disporem 

de um orçamento limitado, torna-se desejável que as prioridades definidas para o gasto 

público sejam aquelas que maximizam o bem-estar da sociedade. Espera-se também a 

eliminação dos gastos públicos improdutivos, que podem ser compreendidos como a parcela 

do gasto decorrente de ineficiências gerenciais, que oneram custo total da provisão dos 

serviços públicos. Segundo Chu, K. ‘et alii’ (1995) citado por José Oswaldo Cândido Júnior  
Gastos produtivos são aqueles utilizados de forma a atender a seus objetivos ao 
mínimo custo possível. [...] Se o governo terceiriza serviços (provisão pública), a 
ênfase do conceito de produtivo recai nas compras ou nos processos de licitação. De 
um modo geral, os gastos produtivos são aqueles em que os benefícios marginais 
sociais dos bens públicos ou produtos públicos são iguais aos custos marginais para 
obtê-los. O conceito de gastos improdutivos é dado pela diferença entre o gasto 
efetivo e o gasto que minimiza o custo na obtenção do mesmo objetivo. Se R$ 1,2 
milhão foi gasto para construir uma ponte quando o seu custo mínimo é de R$ 1 
milhão, o gasto improdutivo foi de R$ 200 mil. Este é um desperdício para a 
sociedade que tem um custo de oportunidade, ou seja, a aplicação desse recurso em 
outra finalidade (JÚNIOR, 2001, p. 12).  

O presente trabalho pretende analisar possíveis ineficiências geradas no 

processo de contratação dos órgãos públicos, decorrentes da má utilização de índices 

financeiros como critério para habilitação de empresas no processo licitatório.  

 

Acredita-se que uma restrição excessiva da participação de empresas nos 

procedimentos licitatórios pode onerar o custo da contratação, tendo em vista a redução do 

número de propostas acerca do objeto, o que reflete uma redução da concorrência. É fato que 

a ausência de avaliação da capacidade econômico-financeira de cumprimento do objeto 

contratual, também pode elevar o custo de aquisição. A falência de empresa contratada 

demanda a realização de uma nova licitação e aumenta o prazo de execução de um serviço. 

 

A lei 8666/93 é o instrumento legal que estabelece normas gerais sobre 

licitações e contratos da Administração Pública em toda a federação. Segundo Celso Antônio 

Bandeira de Mello, 
Na órbita federal a matéria (licitação) é regida pela Lei 8666, de 21.6.93, que é 
também a veiculadora das normas gerais obrigatórias em todo o país, com as 
alterações que lhe foram posteriormente introduzidas pelas Leis 8.248, de 23.10.91, 
8.883, de 8.6.94, 9.032 de 28.4.95, 9.648, de 27.5.98, 9.854, de 27.10.99, 10.973, de 
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2.12.2004, 11.079, de 30.12.2004, 11.107, de 6.4.2005, e 11.196, de 21.11.2005, e 
pela Medida Provisória 335, de 21.12.2006. (MELLO, 2007, p. 506).     

Sendo assim, qualquer contratação realizada por um órgão municipal, estadual 

ou federal deve observar as disposições expressas nesta legislação. Uma das fases do 

procedimento licitatório é a habilitação. Nesta etapa, o órgão público define através de 

critérios objetivos, quais entidades estão credenciadas a realizar propostas referentes ao objeto 

da licitação. O artigo 27 da referida lei define os critérios a serem atendidos para que os 

interessados possam participar do certame, são eles: 
 I - habilitação jurídica; 
 II - qualificação técnica; 
 III - qualificação econômico-financeira; 
 IV - regularidade fiscal. 
 V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 
(Lei 8666/93, art. 27) 

Como visto, um dos critérios exigidos é a qualificação econômico-financeira. 

Este tem como objetivo garantir que a empresa vencedora seja capaz de prestar o serviço 

público de forma continuada, impedindo que interrupções na execução venham onerar os 

custos e estender o cronograma da contratação. 

No tocante à Administração de Materiais, a função Compras, como apresenta 

J. R. Tony Arnold, possui os seguintes objetivos: 
1 - Obter mercadorias e serviços na quantidade e com a qualidade necessárias. 
2 - Obter mercadorias e serviços ao menor custo. 
3 - Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor. 
4 - Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver 
fornecedores potenciais. (ARNOLD, 1999, p. 208) 

Para atingir estes objetivos o autor apresenta as funções básicas a serem 

desempenhadas no processo de compras: 
1 - Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa, e 
entrega certa (tempo e lugar) 
2 - Selecionar o fornecedor (fonte certa) 
3 - Negociar os termos e condições de compra 
4 - Emitir e administrar pedidos de compra (ARNOLD, 1999, p.220) 

A seleção de fornecedores é função relevante para que a aquisição de materiais 

e serviços seja satisfatória. Nas contratações realizadas pelos órgãos públicos, a qualificação 

econômico-financeira apresenta-se como instrumento de seleção de fornecedores. Com o 

objetivo de avaliar se as empresas interessadas em participar das licitações dispõem de 

situação financeira adequada para execução do objeto contratual, diversos órgãos públicos 

definem alguns índices financeiros, devendo as licitantes apresentar demonstrações contábeis 

que satisfaçam os limites estabelecidos. Cabe ressaltar que a lei permite a exigência de índices 

apenas para comprovação da capacidade de prestação do serviço não sendo permitidas 
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restrições quanto a outros aspectos do desempenho da empresa, como rentabilidade e 

lucratividade. O artigo 31 da lei 8666 estabelece: 
Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 
a: 
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 
§ 1º  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 
licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 
o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 
de rentabilidade ou lucratividade.  
 § 5º  A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 
licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 
correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da licitação. (Lei 8666/93, art. 31) 

A utilização de índices financeiros como critério para participação em 

licitações é instrumento relevante para a aferição da “saúde financeira” das licitantes, tendo 

em vista que a análise das demonstrações financeiras de uma empresa é uma forma eficaz de 

avaliar sua situação econômico-financeira. Como afirma MATARAZZO, 
O analista de balanços preocupa-se com as demonstrações financeiras que, por sua 
vez, precisam ser transformadas em informações que permitam concluir se a 
empresa merece ou não crédito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem ou 
não condições de pagar suas dívidas, se é ou não lucrativa, se vem evoluindo ou 
regredindo, se é eficiente ou ineficiente, se irá falir ou se continuará operando 
(MATARAZZO, 1998, p. 19).  

Contudo caso esses índices sejam mal definidos, eles podem gerar impactos 

negativos para o processo de contratação. A exigência de índices muito elevados pode 

impedir que empresas com capacidade financeira de prestação do serviço participem do 

certame. Nesta situação haveria uma redução do número total de propostas sobre o objeto 

licitado e conseqüente aumento do custo da contratação. A situação oposta, exigência de 

índices financeiros muito baixos, pode permitir que empresas sem capacidade financeira de 

prestação do serviço, participem do processo licitatório, o que aumentaria o risco de não 

cumprimento do objeto contratual. Com base no exposto no artigo 31 da lei 8666, o nível 

ideal para os índices financeiros exigidos seria aquele que não impedisse a participação de 

nenhuma empresa com boa situação financeira e proibisse qualquer empresa com situação 

financeira ruim de concorrer no certame.  

 

Devido às especificidades de cada ramo de atividade empresarial (processos 

produtivos, formas de financiamento, volume e finalidade dos investimentos, etc.), os índices 
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financeiros médios de cada setor serão distintos e, quando analisados ao longo tempo, 

apresentarão variações de forma a refletir o impacto das oscilações econômicas no patrimônio 

das empresas. Segundo MATARAZZO, 
Em 1923, afirmava-se no prefácio da obra Financial and operating ratios in 
management, de James H. BIss, que em todos os ramos de atividades há certos 
coeficientes característicos que podem ser obtidos através de médias”. A partir de 
1931, a Dun & Bradstreet passou a elaborar e divulgar índices-padrão para diversos 
ramos de atividade. [...] Os índices-padrão permitem adequada avaliação de 
qualquer índice de determinada empresa e proporcionam ao usuário da análise 
informação objetiva do seu desempenho (MATARAZZO, 1998, p. 19). 

Como delimitação do estudo pretende-se analisar os índices estabelecidos nas 

licitações para contratação de obras públicas rodoviárias pelo Governo do Estado de Minas 

Gerais. A escolha desse setor decorre do elevado custo das aquisições e dos períodos extensos 

de execução do objeto contratual. A contratação de uma construtora com capacidade 

financeira inadequada para realização de uma obra de custo elevado e prazo extenso, poderá 

gerar impactos negativos relevantes para o investimento público.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

1.1 Problema 
 

Os índices financeiros exigidos para habilitação de empresas nos 

procedimentos licitatórios são adequados para avaliar a capacidade da prestação do serviço de 

forma continuada? Esses índices são específicos para cada ramo de atividade e atualizados 

periodicamente como sugere a teoria da Análise das Demonstrações Financeiras? No que se 

refere ao setor de construção de obras rodoviárias quais os impactos decorrentes da má 

definição de índices financeiros na execução do objeto contratual?  
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1.2 Objetivo Geral 
 

É objetivo do trabalho monográfico avaliar os índices financeiros exigidos para 

participação em licitações de obras rodoviárias do Governo do Estado de Minas Gerais em 

relação às proposições teóricas de Análise das Demonstrações Financeiras e aos índices 

utilizados pelo mercado para avaliação de empresas do setor de construção. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 
• Apresentar índices geralmente utilizados para avaliação de empresas e modelos 

de previsão de insolvência empresarial, comparando estes com os índices exigidos pelo 

Governo para participação em licitações de obras rodoviárias; 

• Posicionar os valores exigidos para cada índice utilizado nos editais de 

contratação de obras rodoviárias em relação ao padrão apresentado para o setor de 

Construção; 

• Apresentar metodologias utilizadas por outros entes federativos para 

qualificação econômico-financeira de licitantes; 

• Identificar possíveis impactos para o Governo e fornecedores diante de uma 

definição inadequada dos índices financeiros; 

• Verificar a existência de diferenciais de produtividade na execução de obras 

decorrentes da situação econômico-financeira das construtoras.  
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2 ASPECTOS JURÍDICOS, CONTÁBEIS E GERENCIAIS REFERENTES À 
UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS EM LICITAÇÕES E PRINCIPAIS 
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE EMPRESAS 
 

2.1 Introdução 
 

Segundo o jurista Hely Lopes Meirelles, 
Qualificação econômico-financeira é a capacidade para satisfazer os encargos 
econômicos decorrentes do contrato. O essencial é que a Administração não 
estabeleça exigências descabidas na espécie, nem fixe mínimos de idoneidade 
financeira desproporcionais ao objeto do certame, a fim de não afastar os 
interessados de reduzida capacidade financeira, que não é absoluta, mas relativa a 
cada licitação (MEIRELLES, 2006, p. 300).  

A afirmação acima retrata a característica relativa que deve possuir os critérios 

de definição de índices financeiros a serem exigidos nos editais de licitação. O autor explica 

que os índices devem ser proporcionais ao objeto licitado, e reavaliados para cada licitação.  

 

A Administração de Materiais segundo Arnold (1999), possui como uma de 

suas funções básica a função de compras sendo a seleção de fornecedores condicionante do 

êxito do processo. Selecionar bons fornecedores é condição sine qua non para que a 

realização da atividade finalística de qualquer organização seja bem sucedida. Para as 

organizações públicas a necessidade de selecionar bons fornecedores é acentuada, devido ao 

caráter relevante e essencial dos serviços prestados à coletividade. 

 

A Contabilidade possui como um de seus ramos de estudo a análise das 

demonstrações contábeis. Para MATARAZZO “A Análise de Balanços objetiva extrair 

informações das Demonstrações Financeiras para a tomada de decisões” (1998:17). Como 

visto no capítulo introdutório existem índices-padrão calculados para cada setor de atividade 

que demonstram o perfil patrimonial e financeiro das empresas. Estes, portanto, devem ser 

observados no caso em que decisões acerca da situação financeira das empresas do setor 

forem relevantes para uma tomada de decisão.  

 

  Segundo o mesmo autor, o Governo pode utilizar as informações geradas pela 

técnica de Análise de Balanços com o seguinte propósito:  
“[...] o Governo acompanhará a situação financeira da empresa vencedora da 
concorrência ao longo do desenvolvimento dos trabalhos para obter informações 
sobre a possibilidade de a empresa continuar os trabalhos para os quais se 
candidatou” (MATARAZZO,1998 p. 38). 
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Percebe-se que o Governo pode utilizar a referida técnica não apenas para 

seleção de empresas na fase de habilitação, mas também como instrumento de aferição 

contínua da empresa durante o cumprimento do objeto contratual (prestação do serviço).  
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2.2 A Teoria da Regulação Aplicada à Contratação de Obras Rodoviárias  
 

A partir do momento que o Estado deixa de prover serviços de forma direta e 

transfere a execução destes para a iniciativa privada, ele assume a função de regulador dos 

serviços concedidos. Portanto, cabe ao Estado definir os mecanismos utilizados na 

contratação dos fornecedores e acompanhar a execução das atividades contratadas de modo a 

garantir que o serviço prestado atenda às expectativas da sociedade. No que se refere 

especificamente ao setor de construção de obras rodoviárias, o estabelecimento de bons 

modelos de contratação e o monitoramento contínuo das intervenções possui relevância 

acentuada em relação aos demais setores. Como já relatado, isto é decorrente dos elevados 

custos dos serviços contratados e do prazo extenso de realização de tais obras. As 

características específicas desse setor acentuam os custos decorrentes de falhas do processo 

regulatório, devendo o governo desenvolver mecanismos para reduzir a ocorrência destas de 

forma a minimizar seus impactos.    

 

Os primeiros estudos referentes à Teoria da Regulação justificam sua 

necessidade diante da existência de falhas de mercado que distorcem os resultados esperados 

de uma transação econômica. A premissa é que em determinadas situações, a atuação 

exclusiva das forças de mercado é incapaz de conduzir os agentes à maximização de seu bem 

estar. 

 

A regulação passa a ser compreendida como interferência planejada na 

dinâmica natural de mercado que objetiva corrigir as falhas existentes e conduzir a economia 

a um melhor desempenho em relação ao momento anterior, ausência de regulação. 

 

Justificada a necessidade da atividade regulatória os autores procuram 

compreender quais os interesses existentes, de que forma os agentes devem atuar para garantir 

que suas demandas sejam atendidas e quais as dificuldades inerentes à regulação. 

 

A seguir são apresentadas algumas correntes teóricas que tratam da questão da 

regulação, a referência destas é o artigo intitulado “Algumas Questões Sobre a Captura 

Regulatória” apresentado no Seminário Internacional de Reestruturação e Regulação do Setor 

de Energia Elétrica e Gás Natural em 2006 cujo autor é Daniel Bregman. 
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Para Olson (1965) “Um grupo de interesse é uma associação que visa 

promover o interesse comum de seus membros. [...] Um determinado grupo se organiza com 

vistas a se apropriar de determinada renda econômica, ou seja, o retorno obtido além do custo 

de oportunidade de um recurso econômico.” 

 

A primeira constatação é que os agentes regulados atuarão com o intuito de 

que a regulação os favoreça de modo a elevar os resultados econômicos obtidos em cada 

transação. Como os reguladores sabem disso, eles desenvolverão mecanismos para inibir a 

atuação dos regulados. Os autores da NPT (Normative Analysis as a Positive Theory) 

apontam para existência de um problema de assimetria de informações. “A assimetria de 

informações é uma situação na qual o comprador e o vendedor possuem informações 

diferentes sob uma transação”. (PINDYCK E RUBINFELD, 2005, p. 530). Como exemplo, 

consideramos que o Estado deseja contratar uma empresa para construção de uma rodovia. De 

acordo com a NPT as empresas participantes do procedimento licitatório atuarão de forma a 

maximizar o resultado econômico obtido com a prestação do serviço, enquanto o Governo, 

através de seus agentes públicos, atuará de forma a bloquear este “lucro exorbitante” a fim de 

garantir que o serviço prestado à sociedade seja aquele com a melhor relação qualidade/custo. 

A pergunta que se faz é: Os reguladores dispõem de todas as informações necessárias para 

determinação do valor a ser pago pela obra executada? Em uma situação onde o valor inicial 

do contrato seja insuficiente para conclusão da obra, e que, devido a algum fato superveniente 

a empresa contratada solicite um aditivo contratual, o Estado possui informações precisas 

acerca dos custos efetivamente incorridos nessa obra?  

   

A Teoria da Captura, vertente teórica que se contrapõe a NPT, não atribui a 

existência da regulação exclusivamente à necessidade de correção das falhas de mercado. Os 

teóricos apontam que os responsáveis pela atividade regulatória também defendem seus 

interesses. Os legisladores podem se beneficiar através das normas e procedimentos 

estabelecidos na legislação, já os órgãos responsáveis por conferir materialidade a tais regras, 

podem receber benefícios por garantir que os interesses de determinados grupos sejam 

atendidos. Para os autores “Haveria captura do legislador quando o aparato regulatório fosse 

criado para atender a demanda por regulação da indústria e do regulador quando a agência 

atendesse aos interesses da indústria com o tempo.” 
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Para Stigler (1971) criador da Teoria Econômica da Regulação não é apenas o 

mercado que possui falhas, o autor cria o conceito de falhas de governo, ao definir que os 

políticos atuam de modo a “maximizar suas funções utilidade” e não em defesa do bem-estar 

coletivo. Stigler explica que os políticos são suscetíveis a interferência de grupos de interesse, 

através de incentivos diversos, e que por isso tenderão a favorecê-los em suas decisões.  

 

Peltzman (1976) baseando-se nos trabalhos de Stigler cria um modelo onde o 

regulador maximiza seu apoio político com o objetivo de conferir continuidade ao seu cargo. 

Para tanto ele confere benefícios a grupos de interesse diversos, fixando os preços regulados 

entre o ponto de concorrência perfeita (onde não haveria apoio algum) e o ponto de 

monopólio (onde seu apoio seria ameaçado por consumidores e concorrentes).    

 

 “Newbery (2000) e Holburn e Spiller (2003) sinalizam para a possibilidade de 

os consumidores serem o grupo favorecido pela atividade regulatória em detrimento dos 

fornecedores. Isso pode ocorrer principalmente na indústria de infra-estrutura onde se 

presencia a existência de sunk costs (gastos pré-operacionais ou irrecuperáveis, ligados a um 

ativo específico). O Governo, sabendo que o investimento já teria sido realizado, poderia fixar 

um preço que superasse apenas os custos operacionais, não remunerando o aporte inicial de 

recursos realizado pelo fornecedor. Nesta situação o Governo poderia obter o apoio dos 

consumidores, devido ao fato da tarifa estar subvalorizada, contudo essa estratégia tenderá a 

comprometer os contratos futuros do Governo.  

 

Para Douglas North, as instituições são responsáveis por balizar o 

comportamento dos diversos agentes econômicos, cabendo ao desenho institucional a redução 

do nível de incerteza com que os agentes se deparam diante de um processo decisório. Caso o 

Governo atuasse de forma a beneficiar os consumidores em busca de seu apoio, causando 

prejuízo nos contratos futuros, o aparato institucional inviabilizaria a decisão governamental.  

 

Como relatado acima um problema central existente na atividade de regulação 

é a assimetria de informações existente entre regulados e reguladores. A assimetria 

informacional ocorre quando um dos agentes de uma transação possui maiores informações 

que outro em relação ao bem a ser negociado. Os principais problemas decorrentes da 

assimetria de informações apontados pela Teoria Econômica são as situações de seleção 
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adversa e risco moral. Em nível pré-contratual, verifica-se a existência de seleção adversa, 

compreendida como “Forma de falha de mercado que ocorre quando, devido a informações 

assimétricas, produtos de diferentes qualidades são vendidos a um preço único; dessa maneira 

vendem-se inúmeros produtos de baixa qualidade e pouquíssimos de alta qualidade.” 

(PINDYCK E RUBINFELD, 2005, p. 532). Durante a vigência do contrato podem ocorrer 

problemas relacionados a risco moral. Para PINDYCK E RUBINFELD (2005, p. 539) “a 

situação de risco moral ocorre quando uma parte apresenta ações que não são observadas e 

que podem afetar a probabilidade ou a magnitude de um pagamento associado a um evento.” 

Acredita-se que a má utilização de índices financeiros enquanto critério para participação em 

licitações pode acentuar o problema de seleção adversa da seguinte forma: Os índices 

financeiros exigidos atuam como mecanismo de restrição à participação, sua função é garantir 

que a empresa selecionada possua capacidade para prestação do serviço. Contudo, caso esses 

índices estejam abaixo do nível ideal que divide as licitantes de boa e má situação financeira, 

empresas com situação financeira ruim poderão participar do procedimento licitatório. Pode-

se esperar que as licitantes com pior situação financeira devam aceitar a prestação do serviço 

por um valor contratual inferior ao que as possuidoras de boa situação financeira se 

sujeitariam para execução do mesmo. Nesse caso as empresas com pior situação financeira 

possuiriam uma vantagem em relação às empresas em situação oposta. Para uma entidade 

prestes a falir qualquer entrada de recursos pode ser desejada, enquanto que para outra com 

boas condições financeiras um contrato que não supere seus custos operacionais, apresenta-se 

como inviável. Segundo essa hipótese empresas com situação financeira ruim “expulsariam” 

as empresas com boa situação financeira, ficando a grande maioria dos contratos com aquelas 

em detrimentos destas. Caso o índice esteja muito acima de seu nível ideal ele pode atuar 

como uma barreira à entrada de modo a excluir do certame entidades com a devida 

capacidade de prestação do serviço. Nesse caso o que se espera devido à redução da 

concorrência é uma elevação do preço cobrado pelas participantes, o que se traduz em um 

maior custo para o contratante. Caso o Governo não possua métodos adequados para cálculo 

do que seria o índice apropriado para cada setor de atividade e para cada tipo de obra, seus 

agentes públicos responsáveis pela realização dos editais de licitação deverão optar por uma 

das seguintes ações:  

 

a) Estabelecer um índice financeiro abaixo do nível adequado, o que 

aumentaria o número de participantes do procedimento licitatório, tendendo a reduzir o custo 
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da contratação. Essa opção cria para o órgão público o risco de que empresas sem capacidade 

de prestação do serviço participem do certame e vençam o procedimento licitatório.   

 

b) Estabelecer um índice financeiro acima do nível adequado, o que reduzirá o 

número de participantes e aumentando potencialmente o custo de contratação. Essa opção 

confere maio garantia ao órgão público que a prestação do serviço seja efetivada. 

 

c) Não utilizar índices financeiros, haja vista que a legislação não determina o 

uso destes, apenas permite seu uso. O problema decorrente desta opção é derivado do item a), 

haja vista que como qualquer empresa poderá participar da licitação, o risco de incapacidade 

na execução do objeto contratado se eleva. 

 

Sob esse aspecto o Estado diante de uma má qualificação econômico-

financeira dos licitantes pode atuar hora de modo a conferir rendas econômicas para empresas 

com boa situação financeira (o valor pago foi elevado devido à redução da concorrência), 

situação onde a prioridade é a execução do objeto contratual, e em outros momentos de modo 

a permitir que empresas com má situação financeira participem da licitação, situação onde a 

prioridade é minimizar o custo da contratação. O índice financeiro adequado seria então, 

aquele que excluiria apenas as empresas com incapacidade de prestação do serviço, de modo a 

elevar a concorrência entre empresas com a devida capacidade executiva.  

 

Em seu aspecto pós-contratual, pode ser verificado um problema de risco 

moral, da seguinte forma: Após vencer um contrato determinada empresa, sabendo da 

possibilidade de aditamento deste contrato, atuará de forma obter estes aditivos a um menor 

custo. Ou seja, a empresa tem incentivos em aumentar sua renda econômica durante a 

execução do contrato. Como a empresa “vendedora do serviço” possui maiores informações 

acerca dos custos reais do serviço em questão, ela pode apresentar para o Estado, no momento 

da solicitação de novos recursos, um quadro pior do que o ocorrido de fato, de forma a obter 

lucros exorbitantes. Durante a realização de propostas as empresas com capacidade financeira 

ruim podem prever a possibilidade de se beneficiar da situação descrita acima e com base 

nessa expectativa reduzir ainda mais preço proposto.  
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Importante ressaltar que em contratos de longo prazo a avaliação da 

capacidade financeira deve ser periódica, não se limitando ao momento da licitação, de modo 

a conferir ao Estado informações acerca da possibilidade de interrupções na prestação do 

serviço. Dessa forma os impactos de tais interrupções para a sociedade poderiam ser 

reduzidos através de medidas corretivas.  

 

Ressalta-se também que a atividade de fiscalização tem por objetivo impedir 

que tais tipos de irregularidades aconteçam de modo a preservar o interesse público. Contudo 

os agentes responsáveis por fiscalizar a execução dos contratos também possuem seus 

interesses pessoais, podendo atuar de forma a maximizar o benefício individual em detrimento 

do benefício público/coletivo. Portanto, é imprescindível o estabelecimento de mecanismos 

eficazes de controle e avaliação da ação desses agentes de modo a garantir que as contratações 

realizadas pelos órgãos públicos sejam realizadas durante o prazo acordado e possuam a 

melhor relação qualidade/custo.  
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2.3 A Função dos Índices Financeiros Como Critério Para Avaliação da Situação 
Financeira de Empresas 
 
  Com o propósito de identificar se os índices exigidos pelo Governo de Minas 

nas contratações de obras rodoviárias estão adequados com as proposições da teoria de 

Análise de Balanços serão apresentados nesta seção alguns índices utilizados por diversos 

estudiosos quando o propósito é avaliar a situação financeira de empresas.   

 

Para Matarazzo (1998, p. 153), “Índice é a relação entre contas ou grupo de 

contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação 

econômica ou financeira de uma empresa”. 

 

Portanto, em uma situação onde se deseja conhecer a “saúde financeira” de 

uma empresa com vistas a conceder-lhe crédito, ou contratá-la para fornecimento de um 

serviço de longo prazo, os índices financeiros apresentam-se como instrumental relevante de 

análise da situação econômico-financeira atual da entidade e de seu comportamento histórico. 

A partir da análise horizontal, comparação do resultado dos índices ao longo de mais de um 

exercício financeiro, pode-se inferir acerca de uma possível situação de insolvência em 

momento futuro. Cabe ressaltar que a análise empresarial através de índices não é capaz de 

fornecer garantias acerca do desempenho futuro bom ou ruim de uma empresa, mas sim um 

efeito de sinalização, obtido através de padrões observados, sob o qual é possível dizer que a 

empresa possui tendência a determinado nível de desempenho positivo ou negativo.  

 

Para se conhecer a situação econômico-financeira de uma empresa torna-se 

necessário analisar as demonstrações contábeis através de três aspectos essenciais 

apresentados na figura abaixo. A análise da Liquidez, que tem como propósito a avaliação da 

situação financeira da empresa, a da Rentabilidade que por sua vez fornece informações 

acerca da situação econômica, e do Endividamento cujo propósito é evidenciar a Estrutura de 

Capital da entidade.    
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  Figura 1: Pontos Fundamentais da Análise Econômico-Financeira 

Fonte: Machado (2006, p.51). 
 

Para Benedicto e Leite (2004, p.71) apud Machado o objetivo da análise 

econômico-financeira  
[...] é extrair informações das demonstrações contábeis para serem usadas no 
processo de tomada de decisão e, em síntese, dizem ser a análise um “... processo de 
“reflexão” sobre os relatórios contábeis, objetivando uma avaliação da situação da 
empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos patrimoniais e financeiros”, 
contudo, refletem que mais importante que o conjunto de cálculos obtidos das 
demonstrações é a interpretação dada aos indicadores extraídos.” (MACHADO, 
2006, p. 53). 

Os autores apresentam o processo de análise econômico-financeira sob o 

seguinte esquema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentabilidade 

Liquidez 

Endividamento 
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Figura 2: Visão geral do processo de análise econômico-financeira 

Fonte: Machado (2006, p.53). 
 

São diversos os índices utilizados para Análise das Demonstrações 

Financeiras, a seguir apresentam-se alguns cujo uso é recorrente na literatura sobre o tema. A 

referência para os índices apresentado é o capítulo 6 da obra, Análise Financeira de 

Balanços: Abordagem Básica e Gerencial cujo autor é o Professor Dante Carmine 

Matarazzo. 

 

a) Índices de Estrutura ou Endividamento 
 

▪ Participação de Capitais de Terceiros: CT/PL 

 

Fórmula: Capital de Terceiros/Patrimônio Líquido x 100 

 

Este índice tem como objetivo identificar a relação existente entre as fontes de 

financiamento da empresa. Os recursos aplicados pela organização no desenvolvimento de 

suas atividades podem ser provenientes de fontes próprias (recursos de propriedade dos 

acionistas) e de fontes de terceiros (empréstimos de curto e longo prazo obtidos, etc.). Sob o 

aspecto estritamente financeiro, acredita-se que este índice é do tipo quanto menor melhor, ou 

seja, quanto menos a empresa utiliza recursos de terceiros como forma de financiamento, 

melhor será seu desempenho financeiro. O índice também é conhecido como Grau de 

Caracterização da análise Econômico-Financeira

Exame de dados 
Indicadores da Análise 
Econômico-Financeira

Conhecimento da Situação 
Julgamento da Realidade  

Finalidade da análise 
Econômico-Financeira
  

Conhecer a estrutura patrimonial

Verificar a capacidade de solvência

Descobrir a potencialidade de gerar lucros

Estado Patrimonial

Situação Financeira

Situação Econômica
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Endividamento sendo considerado um bom indicador do nível de dependência de recursos de 

terceiros pela empresa.      

 

Contudo, sob o aspecto da rentabilidade, o índice pode não ser considerado 

como do tipo quanto menor melhor, haja vista que, caso a empresa consiga obter recursos por 

empréstimo, a taxas inferiores que a taxa de retorno obtida com desenvolvimento de suas 

atividades, a alternativa de captar recursos de terceiros apresenta-se como a mais viável. Para 

o propósito deste trabalho o índice é compreendido sob o aspecto da insolvência, acreditando 

que quanto maior a dependência da empresa de fontes externas de recursos em relação a 

outras de mesmo porte e setor, maior será sua vulnerabilidade, suas obrigações de pagar (de 

curto e longo prazo) e conseqüentemente seu risco de insolvência. A experiência de diversos 

autores demonstra que empresas falidas possuem um elevado nível de endividamento.         

 

▪ Composição do Endividamento: PC/CT 

 

Fórmula: Passivo Circulante/Capitais de Terceiros x 100 anterior. 

 

Após conhecer o Grau de Endividamento de uma empresa é prudente analisar a 

constituição desse endividamento. Uma pergunta que pode ser feita é a seguinte: Qual 

percentual das dívidas contraídas pela empresa é de curto prazo? Essa pergunta é importante, 

pois, caso a empresa possua quantidades de recursos com exigibilidade de curto prazo 

superior a sua capacidade de pagamento, ela pode incorrer em inadimplências o que 

caracterizaria um desempenho ruim sob o aspecto financeiro. Ao se dividir o passivo 

circulante (obrigações de curto prazo) pelo capital de terceiros é obtido o percentual de 

obrigação de curto prazo em relação às dividas totais.      

 

▪ Imobilização do Patrimônio Líquido: AP/PL 

 

Fórmula: Ativo Permanente/Patrimônio Líquido x 100 

 

O índice mede a quantidade de ativo permanente que é financiada por recursos 

próprios. Sob a ótica financeira quanto menor esse índice estiver melhor será sua situação, 

visto que caso a empresa utilize a totalidade de seus recursos próprios para financiamento de 
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seu ativo não circulante, ou ainda que a totalidade de seu Patrimônio Líquido  seja 

insuficiente para financiar as atividades permanentes, ela terá que recorrer à obtenção de 

recursos de terceiros para financiar todas suas atividades relacionadas ao giro comercial. Isso 

pode indicar que as atividades que representam o negócio da empresa dependem 

sistematicamente de recursos de terceiros para seu financiamento.        

 

▪ Imobilização dos Recursos Não Correntes: AP/PL + ELP 

 

Fórmula: Ativo Permanente/Patrimônio Líquido + Exigível de Longo Prazo x 100 

 

Indica o percentual de recursos não circulantes (próprios e de terceiros) que 

foram aplicados no ativo permanente. De modo geral, este indicador não deve ser superior a 

100%, pois, nesse caso, o ativo permanente, além de consumir todos os recursos de longo 

prazo da empresa, estaria consumindo parte de seus recursos de curto prazo, o que poderia 

inviabilizar o financiamento das aplicações de curto prazo da empresa. Quanto mais abaixo de 

100 estiver o índice, melhor será o desempenho da empresa, pois a mesma terá sobra de 

recursos não correntes para financiamento de seus investimentos de curto prazo.   

 

b) Índices de Liquidez 
 

▪ Liquidez Geral: LG 

 

Fórmula: Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível 

de Longo Prazo 

 

Relaciona o total de aplicações de curto e longo prazo com o total de 

obrigações de curto e longo prazo. Indica o número de unidades monetárias (R$) do ativo de 

curto e longo prazo disponíveis para o pagamento de cada unidade monetária (R$) das 

obrigações de curto e longo prazo. Representa a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos, portanto, como os demais indicadores de liquidez, é um indicador do tipo 

quanto maior melhor sob o aspecto financeiro.   
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▪ Liquidez Corrente: LC 

 

Fórmula: Ativo Circulante/Passivo Circulante 

 

Relaciona o total de recursos de curto prazo da empresa com o total de suas 

obrigações de curto prazo. Pode-se dizer que o índice demonstra a quantidade de recursos de 

elevada liquidez (conversão em moeda) disponível para que a empresa cumpra seus 

compromissos de curto prazo.   

 

▪ Liquidez Seca: LS 

 

Fórmula: Disponível + Aplicações Financeiras + Clientes de Rápida 

Conversibilidade/Passivo Circulante 

 

É semelhante ao índice de Liquidez Corrente. A diferença entre os dois está no 

fato de que a liquidez seca exclui do ativo circulante os estoques e as contas a receber de 

clientes de menor conversibilidade. Dessa forma, o indicador retira do ativo circulante aquilo 

que pode possuir conversão em moeda incerta ou demorada, sendo, portanto, um indicador de 

quantas unidades de ativo de altíssima liquidez estão disponíveis para cumprimento das 

obrigações de curto prazo.    

 

c) Índices de Rentabilidade 
 

▪ Giro do Ativo: V/AT 

 

Fórmula: Vendas Líquidas/Ativo  

 

Índice que representa o volume de vendas em relação ao investimento total. 

Quanto maior for o índice melhor será seu desempenho sob o aspecto financeiro, haja vista 

que a empresa tem capacidade de negociar seus produtos no mercado com um baixo nível de 

investimento. 
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▪ Margem Líquida: LL/V 

 

Fórmula: Lucro Líquido/Vendas Líquidas x 100 

 

O índice apresenta o lucro líquido percentual em relação ao total de vendas 

líquidas (vendas brutas deduzida de impostos sobre vendas, descontos e abatimentos 

concedidos) da empresa. 

 

▪ Rentabilidade do Ativo: LL/AT 

 

Fórmula: Lucro Líquido/Ativo x 100 

 

Índice que mensura a capacidade de geração de lucro pela empresa. Ele 

representa o lucro líquido para cada R$ 100,00 de ativo. Apresenta o retorno obtido em 

relação ao total das aplicações e demonstra em que medida as aplicações em ativos da 

empresa está gerando os resultados pretendidos.   

 

▪ Rentabilidade do Patrimônio Líquido: LL/PL 

 

Fórmula: Lucro Líquido/Patrimônio Líquido Médio x 100 

 

Esse índice mensura a taxa de retorno obtida pela empresa com relação ao 

capital próprio da mesma. É um índice do tipo quanto maior melhor que mede a rentabilidade 

da entidade para cada R$ 100,00 de capital investido. Quanto maior o lucro por unidade de 

investimento maior será retorno para os proprietários/acionistas e melhor será o desempenho 

da empresa.  
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2.4 A Avaliação de Empresas Através da Técnica de Índices-Padrão 

  

Como ressalta MATARAZZO (1998, p. 193) “a análise de Balanços através de 

índices só adquire consistência quando os índices são comparados com padrões, pois do 

contrário, as conclusões se sujeito à opinião e, não raro, ao humor do analista de balanços”. 

 

O cálculo de índices em um único período do tempo e sem a criação de grupos 

com características comuns (ramo de atividade, porte, região de atuação) não permite ao 

analista determinar com segurança se a situação de uma empresa é boa ou ruim sob o aspecto 

financeiro. Portanto, após cálculos dos índices de uma empresa, deve-se buscar 

comparabilidade para os mesmos. Como apresentado na introdução do trabalho, a construção 

de padrões de mercado para índices financeiros não é fenômeno recente, sendo utilizada desde 

1923. Os índices-padrão, obtidos a partir de medidas estatísticas (média, mediana, moda) 

demonstram o comportamento de um setor de atividade em um período do tempo, permitindo 

assim a comparação do desempenho de uma empresa em relação ao padrão de mercado ou do 

setor.   

 

As etapas para construção de tabelas de índices-padrão, segundo 

MATARAZZO (1998, p. 200), são as seguintes: 
1 – Separam-se as empresas em ramos de atividade; 
2 – De cada empresa, dentro de um mesmo ramo, toma-se determinado índice 
financeiro. 
3 – Os índices assim obtidos são colocados em ordem crescente de grandeza. 
4 – Os índices-padrão são dados pelos decis. 

O decil é uma medida de referência, calculado com o propósito de separar 

faixas de 10% de empresas com índices semelhantes. O primeiro decil, por exemplo, indica 

que 10% das empresas da amostra estão abaixo de seu nível; o segundo, que 20% das 

empresas da amostra são inferiores ao seu nível e assim sucessivamente. “Cada decil é o 

padrão de comportamento de uma faixa de empresas do ramo, entendido padrão como base 

para avaliações e não como exemplo ou ideal”. (MATARAZZO, 1998, p. 209)  
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2.5 A técnica de Análise Discriminante como instrumento para Previsão da Insolvência 
de Empresas 

 
A aplicação de técnicas de análise estatística a índices financeiros 

proporcionou uma evolução nos instrumentos utilizados para avaliação econômico-financeira 

de empresas. No que se refere à análise de insolvência empresarial, esta foi bastante 

desenvolvida no Brasil a partir da década de 70 principalmente devido ao grande interesse das 

entidades concedentes de crédito. LEMES JR. et al (2002, p. 570) definem o conceito de 

insolvência como sinônimo de dificuldades financeiras. Para eles “Dificuldades Financeiras 

são situações pelas quais passam uma empresa em que seus fluxos de caixa operacionais são 

insuficientes para atender a seus compromissos financeiros nas datas de vencimentos”.  

 

Conhecer quais são os índices financeiros característicos das empresas com 

dificuldades financeiras é informação de grande relevância para instituições no momento da 

concessão de crédito, seleção de fornecedores, para acionistas em suas decisões de 

investimento, entre outros usuários da informação contábil. Com o intuito de atender ao 

interesse dos agentes econômicos acima descritos, modelos microeconômicos têm sido 

estimados para identificar os principais índices contábeis capazes de predizer a insolvência 

empresarial. No Brasil, foram desenvolvidos diversos modelos para previsão de insolvência, 

sendo estes de grande valia como referência para órgãos públicos no momento da 

determinação dos índices a serem exigidos de empresas para participação em licitações.  

 

A principal técnica utilizada para criação de modelos de avaliação de solvência 

empresarial é a análise discriminante. Esta consiste em uma metodologia estatística que utiliza 

variáveis independentes (variáveis explicativas) para estimar o valor de uma variável 

dependente categórica (variável explicada). Seu objetivo é obter uma equação de regressão 

capaz de, a partir dos dados amostrais, discriminar se uma empresa com determinados 

indicadores deverá pertencer ao grupo de Solventes ou Insolventes. As etapas para 

operacionalização desta técnica são descritas abaixo: 

 

1 – Construção de uma amostra contendo empresas solventes e insolventes 

(variável explicada) e seus respectivos índices (variáveis explicativas). A construção de uma 

amostra de validação para o modelo é aconselhável a fim testar a capacidade preditiva deste.  
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2 – Efetuar cálculo das médias dos índices para as empresas de cada grupo 

(solventes e insolventes). 

 

3 – Realização de teste estatístico (ex: teste t) para verificar se existem 

diferenças significativas de médias entre os dois grupos. Os índices que não possuírem 

diferenças significativas de médias são excluídos, pois não são capazes de diferenciar os 

grupos. 

 

4 – De posse dos índices que apresentaram diferenças significativas de médias, 

deve-se estimar uma regressão. A equação obtida através da regressão estimada (onde serão 

determinados os valores dos parâmetros) é denominada função discriminante, do tipo: 

 

Zi = β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βkXki  

 

Em que: 

Z – representa o escore discriminante estimado; 

β0 – é o intercepto da função;  

β1– são os coeficientes angulares (pesos) associados às variáveis explicativas 

(índices) do modelo; 

i – índice que indica à qual das n empresas da amostra se referem às variáveis (i = 1, 

2, 3, ..., n). 

 

5 – Cálculo dos escores discriminantes (valores assumidos pela variável 

dependente quando se insere na função os índices de cada empresa da amostra) e observação 

do coeficiente de correlação, calculado para verificar a associação entre as variáveis 

independentes com a variável dependente. 

 

6 – Avaliação do poder discriminatório da função discriminante.  

 

6.1 - Cálculo do Ponto (ou escore) de Corte, definido como “critério em 

relação ao qual os escores discriminantes de cada objeto é comparado para 

determinar em qual grupo (solventes ou insolventes) o objeto deve ser classificado” 

(HAIR et. al. 2005, p. 224). Formalmente, 
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Para grupos de mesmo tamanho:   
 

Z* = Z0 + Z1 / 2  
 

Para grupos de tamanhos diferentes: 
 

Z* = n1Z0 +n0Z1 / n0 + n1 

 

Onde:  

Z* = Ponto de corte 

Z0 = média dos escores discriminantes das empresas do grupo solvente. 

Z1 = média dos escores discriminantes das empresas do grupo insolvente.  

n0 = número de empresas solventes 

n1 = número de empresas insolventes  

  

6.2 – Elaboração de uma matriz de classificação para indicar os erros e 

acertos da função estimada para cada grupo. Os valores dos escores discriminantes 

que forem maiores que o ponto de corte para o grupo onde este é o limite superior, 

serão considerados como erro do modelo, assim como valores dos escores 

discriminantes menores que o ponto de corte para o grupo onde este é o limite 

inferior. Observação: Na existência de amostra de validação deve-se realizar o 

mesmo procedimento. 

  

7 – Mensuração do percentual de erros do Tipo I (classificação de empresa 

insolvente como solvente) e de Tipo 2 (classificação de empresa solvente como insolvente) e 

o percentual total de acerto do modelo, ou seja sua capacidade preditiva. Observação: Na 

existência de amostra de validação deve-se realizar o mesmo procedimento. 

 

8 – Por fim deve-se comparar o percentual de acerto do modelo com algum 

critério de chance que determine um percentual esperado de acerto sem a utilização da função 

de discriminante. Segundo o critério de chance máxima o modelo de análise discriminante só 

pode ser considerado útil caso seja capaz de classificar corretamente mais que a fração do 

maior grupo da amostra. Já para o critério de chance proporcional, o modelo só terá utilidade 

se for capaz de classificar corretamente mais do que o somatório do quadrado das proporções 
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de cada grupo em relação à amostra total. A fórmula de cálculo do modelo de chance 

proporcional é a seguinte:   

 

Cpro = p2 + (1-p)2 

 

Em que: 

Cpro = Chance proporcional 

p = Proporção de indivíduos do grupo 0 

(1-p) = Proporção de indivíduos do grupo 1 

 

No capítulo 6 do presente trabalho, a técnica de análise discriminante é 

aplicada em estudo de caso, sendo apresentadas as etapas acima descritas, e realizados os 

devidos cálculos.   

 

Como continuidade do capítulo apresentar-se-á na próxima seção alguns 

modelos brasileiros utilizados para predição da solvência empresarial. A referência adotada 

para apresentação desses modelos é a dissertação de mestrado intitulada Contribuição ao 

Estudo da Solvência Empresarial: Uma Análise dos Modelos de Previsão – Estudo 

Exploratório Aplicado em Empresas Mineiras, do Professor Poueri Mário do Carmo, 

apresentada no ano de 2002 na Universidade de São Paulo. No capítulo 5 do referido trabalho 

são apresentados os principais estudos brasileiros relativos à insolvência de empresas.   
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2.6 Estudos Brasileiros referentes à Solvência Empresarial 
 
Conhecer as principais técnicas utilizadas para avaliação de empresas é requisito 

fundamental para definição de critérios objetivos a serem utilizados na fase de qualificação 

econômico-financeira. Diante da imposição da Lei 8666/93 que apenas empresas com “boa 

situação financeira” participem dos procedimentos licitatórios, os órgãos responsáveis pela 

definição de quais índices serão exigidos podem utilizar como referência os estudos existentes 

para avaliação da situação financeira das organizações. A seguir serão apresentados os 

principais modelos desenvolvidos no Brasil para avaliação da solvência das organizações. 

Ressalta-se que nenhum destes foi construído com a finalidade específica de definir índices 

para contratações governamentais de obras rodoviárias, contudo, podem ser subsídio valioso 

para os órgãos públicos na definição de quais índices deverão ser exigidos nos editais de 

licitação.      

 

1 - Termômetro de Kanitz 

 

O primeiro modelo brasileiro de previsão de insolvência de empresas foi 

desenvolvido pelo professor Kanitz na década de 70. Em seu livro ”Como prever falências”, 

publicado em 1978, o autor faz o uso de técnicas estatísticas e índices contábeis/financeiros 

com o propósito de apontar antecipadamente possíveis problemas relativos à solvabilidade de 

empresas. A hipótese adotada é que através da análise das demonstrações contábeis é possível 

prever com um grau de segurança razoável a condição financeira de uma empresa, e em 

seguida aferir o risco da mesma tornar-se insolvente. A essa medida de risco o autor 

denominou fator de insolvência. Nas palavras do Kanitz “o fator de insolvência é um 

indicador daquilo que pode acontecer em um futuro próximo, caso a empresa não corrija os 

rumos que está seguindo”. Para aferir a saúde financeira de uma empresa real, a S.A Veículos, 

foram selecionados os cinco indicadores econômico-financeiros abaixo descritos: 

 

a)  CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO – obtido pela diferença entre Ativo Circulante 

e Passivo Circulante; 

b)  GRAU DE ENDIVIDAMENTO – encontrado na relação entre Capital de 

Terceiros (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) e Patrimônio Líquido; 

c)  RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – obtida pela relação entre 

Lucro Líquido e Patrimônio Líquido; 
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d)  IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS – representada em Ativo Fixo 

dividido pelo Patrimônio Líquido;  

e)  ATIVO CIRCULANTE SOBRE ATIVO FIXO – demonstrando a 

representatividade do financiamento de vendas a prazo pela empresa.  

 

Após realização do estudo, o autor evidencia que o cálculo e análise desses 

indicadores em um momento único não permitem uma avaliação confiável acerca da 

situação financeira da empresa avaliada. Torna-se preciso a realização de análise histórica 

comparativa, a fim de verificar a evolução temporal do nível de tais indicadores. Segundo 

Kanitz (1978, p. 7), “é indispensável verificar, depois que se constataram índices 

desfavoráveis no balanço de uma empresa, se tais índices melhoraram ou pioraram em 

relação ao ano anterior”.  

 

Outro aspecto mencionado refere-se a condutas irregulares adotada por 

diversas empresas na apresentação de suas demonstrações, fato este que reduz a 

confiabilidade da utilização exclusiva de indicadores de liquidez, principal indicador para 

concessão de crédito a empresas.   

 

Em outro trabalho Kanitz utiliza dois grupos de empresas como amostra de seu 

estudo, um deles composto de 15 organizações que foram objeto de falência por um 

período inferior a um ano quando da apresentação de suas demonstrações contábeis, e 

outro de 15 empresas em atividade. Após o cálculo das médias de diversos índices e 

comparação entre os grupos, foi constatado que os tradicionais índices de liquidez 

(Liquidez Seca, Liquidez Corrente e Liquidez Geral) não eram capazes de distinguir, 

enquanto ferramenta única, as empresas em com boa e má condição financeira, devido ao 

fato de que as médias de ambos os grupos serem muito próximas. O autor aferiu que os 

índices que apresentaram maior variação entre os dois grupos foram o Lucro Líquido 

sobre o Patrimônio Líquido e o Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido. A partir 

de uma combinação desses índices através de regressão múltipla e análise discriminante, o 

autor definiu seu indicador de insolvência, ou Termômetro de Insolvência, representado 

pela equação abaixo: 

 

K=0,05X1 + 1,65X2 + 3,55X3 – 1,06X4 – 0,33X5  



 

42 
 

 

Onde: 

K= pontuação obtida 

X1= índice de rentabilidade do Patrimônio Líquido 

X2 = índice de liquidez geral 

X3 = índice de liquidez seca 

X4 = índice de liquidez corrente 

X5 = índice de grau de endividamento  

    

O autor elaborou uma escala para classificação da situação financeira das 

empresas de acordo com o resultado obtido na equação acima, da seguinte maneira: empresas 

com resultado inferior a – 3 são consideradas como insolventes; entre 0 e – 3 são necessárias 

análises mais aprofundadas, pois não é possível afirmar com nível adequado de segurança a 

situação de insolvência ou insolvência de uma empresa; e superior a 0 a empresa é 

classificada como solvente. Segundo Kanitz outros índices podem ser incluídos na 

composição do fator de insolvência, o que confere caráter dinâmico ao mesmo. 

 

2 – O modelo de Elisabetsky 

 

 O modelo de Elisabetsky assim como o termômetro de Kanitiz tem o propósito 

de avaliar a situação financeira de empresas, definindo através de uma equação quais destas 

encontram-se em situação financeira ruim, de forma a discriminar estas das que possuem boa 

situação financeira. Portanto, a apresentação desse modelo é pertinente com o objetivo de 

subsidiar os gestores públicos responsáveis pela definição de índices financeiros em contratos 

de obras rodoviárias em suas decisões de quais índices utilizar.     

 

Em 1976, Roberto Elisabetsky, com o intuito de subsidiar as decisões de 

bancos comerciais em fornecer ou não crédito, desenvolve um indicador de falência utilizando 

da mesma ferramenta utilizada no termômetro de Kanitz, a técnica de análise discriminante. 

Diante da dificuldade de prever se o agente tomador de empréstimo irá honrá-lo no tempo 

acordado, o autor propõe que as decisões de crédito sejam baseadas em informações do 

cliente anteriores ao empréstimo (histórico). O mesmo sugere dois aspectos objetos de 

análise: avaliar a “relação cliente x mercado” e o “relacionamento devedor x credor”. 
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O setor escolhido pelo autor para análise, para construção de seu modelo, foi o 

da indústria de confecções de artigos para o vestuário, escolha justificada devido à facilidade 

na obtenção das demonstrações contábeis necessárias para elaboração do estudo. Foram 

analisadas demonstrações de 473 empresas no período de 1972 a 1975, das quais 110 foram 

selecionadas para constituição da amostra, sendo 28 identificadas como “más” e 82 como 

“boas”. 

  

O primeiro passo do trabalho foi “identificar os índices que apresentavam entre 

si alta correlação”. Após análise da correlação existente entre tais índices, foram excluídos 

aqueles que tenderiam influenciar negativamente o potencial explicativo da regressão. 

Escolheu-se então, 38 variáveis com as quais foi elaborado um modelo de regressão 

multilinear. Posteriormente foi utilizado o procedimento estatístico denominado “Stepwise” 

em que são introduzidas novas variáveis no modelo, até que seja alcançada a melhor nível de 

explicação deste.   

 

  Quando a amostra foi desbalanceada (número diferente de empresas entre os 

grupos) o potencial discriminante da regressão foi baixo tendo em vista que a grande maioria 

das empresas foi considerada como em boa situação. Após o balanceamento (utilização da 

mesma quantidade de empresas “boas” e “ruins” para elaboração da regressão) da amostra o 

poder explicativo do modelo foi elevado. Como resultado final a melhor função discriminante 

foi constituída por 28 variáveis sendo seu coeficiente de correlação igual a 0,7444; ou seja, o 

modelo classificou corretamente 74,44% das empresas em análise. 

 

3 – O modelo de Altman 

 

Edward Altman foi o pioneiro na utilização da técnica de análise discriminante 

para previsão de falência. Em 1968 publicou no “The Journal of Finance” seu artigo 

“Financial ratios, discriminat analysis and the prediction of corporate bankruptcy” e em 1979, 

juntamente com outros autores, adaptou seu estudo para a avaliação da solvência de empresas 

brasileiras. O estudo foi apresentado no artigo “Previsão de problemas financeiros em 

empresas”, publicado na Revista de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. 
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O objetivo do trabalho era “desenvolver, testar e analisar um modelo quantitativo para 

classificar e prever problemas financeiros nas empresas” (Altman, Baidya, & Dias).  

 

Os autores classificaram a situação brasileira no período (década de 70) como 

“ameaçadora” porque apesar do vultuoso crescimento econômico, o endividamento das 

empresas brasileiras era muito elevado e apresentava tendência de crescimento. A 

combinação de despesas financeiras crescentes, decorrente do pagamento de juros, e a 

redução da taxa de crescimento dos lucros, tornavam as organizações mais suscetíveis a uma 

situação de insolvência.  

 

Para elaboração do modelo de previsão insolvência os autores utilizaram das 

técnicas de Análise Discriminante e de Regressão Múltipla. A amostra utilizada foi dividida 

em dois grupos: empresas com “problemas sérios (PS)” e empresas “sem problemas” (NP). 

Foram critérios de inclusão na amostra, empresas com solicitação formal de falência ou 

concordata e intervenções extrajudiciais. 

 

A amostra de empresas com problemas (PS) foi constituída de 23 empresas 

que apresentaram situação de insolvência entre os anos de 1975 a 1977, dos seguintes setores: 

“indústria de tecidos, de mobiliário, de celulose e papel, comércio varejista, plásticos, 

metalurgia e outros.” Já a amostra de instituições em condições satisfatórias de operação (NP) 

foi obtida através da avaliação dos dados de 200 empresas, das quais foram escolhidas duas 

de cada setor definido na amostra (PS), o que totalizou 35 empresas. As empresas 

selecionadas também eram nacionais e possuíam o mesmo porte que as integrantes da amostra 

(PS). 

 

Após adaptações à legislação contábil brasileira e às devidas correções 

inflacionárias foram calculadas duas equações discriminantes que são descritas abaixo: 

 

Z1 = -1,44 + 4,03 x2 + 2,25 x3 + 0,14 x4 + 0,42 x5 

Z2 = -1,84 -0,51 x1 + 6,32 x3 + 0,71 x4 + 0,52 x5 

 

Onde:  

Z1 e Z2 = total ou escore de pontos obtidos 



 

45 
 

X1 = Índice de Capital de Giro Líquido / Ativo Total 

X2 = Índice Não-Exigível – Capital (recentemente) aportado pelos acionistas / Ativo Total 

X3 = Índice LLAIR + Juros / Ativo Total 

X4 = Índice Não Exigível / Exigível Total 

X5 = Índice de Vendas / Ativo Total 

 

4 – O modelo de Silva 

 

José Pereira da Silva em sua dissertação “Modelos para classificação de 

empresas com vistas à concessão de crédito” apresentada em 1982 na EAESP / FGV 

desenvolveu um modelo para avaliação solvência empresarial, utilizando como nos modelos 

anteriormente citados, a técnica de análise discriminante. A principal peculiaridade de seu 

modelo decorre do fato dele distinguir para efeito de análise da concessão de crédito as 

empresas industriais das comerciais. Dessa forma ele estabelece equações discriminantes 

distintas e independentes para esses setores de atividade econômica (industrial e comercial). A 

premissa subjacente é a de que a estrutura patrimonial e o ciclo operacional de entidades 

comerciais e industriais possuem diferenças significativas, como decorrência disso, os índices 

financeiros médios de cada setor apresentarão variações significativas, o que requer uma a 

avaliação setorial da solvência das empresas. Silva define para cada setor duas equações, uma 

a ser utilizada como mecanismo para previsão para o exercício social subseqüente e outra com 

previsão para os próximos dois anos a partir da data das demonstrações utilizadas para se 

estimar a função discriminante.    

 

A amostra utilizada foi constituída de 419 empresas dividas entre solventes e 

insolventes. Desse total 337 eram industriais e 82 comerciais. As funções discriminantes 

resultantes desse trabalho são apresentadas abaixo.   

 
Para Indústria: 
 

Zi1 = 0,722 – 5,124 E23 + 11,016 L19 – 0,342 L21 – 0,048 L26 – 8,605 R13 – 0,004 R29 

Zi2 = 5,235 – 9,437 E3 – 0,010 E9 + 5,327 E10 – 3,939 E13 – 0,681 L1 + 9,693 R13 

 

Onde:  

Zi1 = escore discriminante para o próximo exercício 
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Zi2 = escore discriminante para o segundo exercício  

E3 = (passivo circulante + exigível de a longo prazo) / ativo total 

E9 = (variação do imobilizado) / (lucro líquido + 0,1 x imobilizado médio – saldo CM + 

variação do ELP) 

E10 = fornecedores / ativo total 

E23 = duplicatas descontadas / duplicatas a receber  

L1 = ativo circulante / passivo circulante 

L19 = estoques / custo do produto vendido 

L21 = fornecedores / vendas 

L25 = (estoques médio/custo dos produtos vendidos) x 360 

R13 = (lucro operacional + despesas financeiras) / (ativo total médio = investimentos médios) 

R29 = (capital de terceiros) / (lucro líquido + 0,1 imobilizado médio = saldo CM) 

 

Para Comércio: 
 

Zc1 = 1,327 + 7,561 E5 + 8,201 E11 – 8,546 L17 + 4,218 R13 + 1,982 R23 + 0,091R28 

Zc2 = 2,368 – 1,994 E5 + 0,138 E9 – 0,187 E25 – 0,025 L27 – 0,184 R11 + 8,059 R23 

 

Onde: 

Zi1 = escore discriminante para o próximo ano 

Zi2 = escore discriminante para próximos dois anos  

E5 = (reservas + lucros acumulados) / ativo total 

E9 = (variação do imobilizado) / (lucro líquido + 0,1 x imobilizado médio – saldo CM + 

variação do ELP) 

E11 = disponível / ativo total 

E25 = disponível / ativo permanente  

L17 = (ativo circulante – disponível – passivo circulante + financiamentos + duplicatas 

descontadas) / vendas 

L27 = duplicatas a receber x 360 / vendas 

R11 = (ativo total médio – salários, tributos e correções médios) / patrimônio líquido médio 

R13 = (lucro operacional + despesas financeiras) / (ativo total médio – investimentos médios) 

R23 = lucro operacional / lucro bruto 

R28 = (patrimônio líquido / capital de terceiros) / (margem bruta / ciclo financeiro) 
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3 AVANÇOS OBTIDOS PELO GOVERNO DE MINAS NA GESTÃO DE 
MATERIAIS E A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UMA METODOLOGIA 
OBJETIVA PARA DEFINIÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS EXIGIDOS NAS 
CONTRATAÇÕES.  

 
 
A realização de propostas para melhoria de processos governamentais 

prescinde que o ambiente institucional seja favorável às eventuais mudanças, pois ao contrário 

a aplicabilidade das proposições nas situações concretas fica restrita. O presente trabalho 

pretende reduzir a subjetividade na definição dos índices financeiros exigidos nos 

procedimentos licitatórios, de modo a promover ganhos de eficiência nas contratações 

realizadas. Acredita-se que essa proposição acompanha à estratégia governamental, o que 

aumenta as chances de implementação das medidas sugeridas.   

 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, instrumento que representa o 

planejamento de longo prazo do Governo de Minas Gerais até o ano de 2023, estabeleceu as 

seguintes metas para o Choque de Gestão, este compreendido como “Conjunto integrado de 

políticas de gestão de pública orientado para o desenvolvimento”. (VILHENA et. al, 2006, p. 

21) 

 

1- Alcançar o equilíbrio fiscal, por meio da efetiva disciplina financeira 

que não permite concessões de orçamento sem uma fonte de receita para fazer frente 

aos gastos; 

2- Intensificar o esforço de geração de receitas; 

3- Melhorar a qualidade da gestão, reduzindo os gastos e planejando as 

prioridades orçadas em bases realistas;   

4-  Tratar a questão previdenciária 

 

A meta de número três apresentada acima busca a redução de gastos, o que está 

fortemente ligado a uma maior eficiência das ações relacionadas à aquisição de bens e 

serviços pelo Estado. Com o intuito de aperfeiçoar o processo de compras, foram realizadas 

modificações significativas na gestão de suprimentos. Dentre elas podemos apontar: 
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1- Integração dos módulos do Sistema Integrado de Administração de 

Materiais (SIAD) e deste com o Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAFI). 

2- Determinação do uso da modalidade Pregão como modalidade 

exclusiva para a aquisição de bens e serviços comuns. 

3- Determinação da realização de Cotação Eletrônica de Preços para 

compras cujo valor permita a dispensa de licitação.  

4- Implantação de Sistema Informatizado para Registro de Preços (SIRP) 

5- Criação de um Banco de Melhores Preços 

6- Criação de um Cadastro de Fornecedores impedidos de participação em 

licitações no Estado. 

7- Contratação de Empresa de Consultoria para realização do Projeto 

Gestão Estratégica de Suprimentos (GES).  

 
O esforço em reduzir gastos através de uma melhor Gestão de Materiais 

contribuiu para o Estado equilibrar as contas públicas, elevar sua credibilidade perante os 

diversos agentes econômicos e ampliar sua capacidade de investimento. Contudo, certos 

aspectos relativos à aquisição de bens e serviços precisam ser aprimorados de modo a elevar 

os resultados positivos já alcançados. Sob essa ótica é apresentado o quadro abaixo que indica 

a existência de padronização dos índices financeiros exigidos na fase de habilitação de 

procedimentos licitatórios para segmentos distintos de atividade econômica, o que como já 

exposto contraria a Teoria Contábil.         
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Quadro 1: Índices utilizados em contratações realizadas por órgãos do Governo do Estado de Minas 
Gerais por tipo de objeto contratado 
 

Órgão Objeto/Serviço Liquidez 
Geral – LG 

Solvência 
Geral - SG 

Liquidez 
Corrente - 

LC 
Edital Nº 

Secretaria de 
Estado de 

Saúde 

Aquisição de 
medicamento 

 
>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 

093/2006 

Fornecimento de 
combustíveis e 

derivados de petróleo 
 

>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 
02/2006 

Editoração eletrônica, 
diagramação e serviços 

gráficos 
 

>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 
001/2006 

Secretaria de 
Estado de 
Educação 

Impressão de cadernos 
de provas 

 
>=1 >=1 >=1 Pregão Nº  

046/2006 

Avaliação amostral e 
censitária de alunos 

 
>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 

036/2006 

Serviços de 
microfilmagem 

 
>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 

059/2006 

Fornecimento de 
alimentação 

 
>=1 >=1 >=1 Pregão Nº 

003/2006 

Manutenção em veículos
 >=1 >=1 >=1 Pregão Nº 

02/2006 

Departamento 
de Estradas de 

Rodagem 

Manutenção Rodoviária 
– ProMG 

 
>=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 

Nº 097/06 

Construção de ponte 
 >=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 

Nº 049/08 

Regularização de faixa 
de domínio 

 
>=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 

Nº 037/08 

Recuperação estrutural 
de canal 

 
>=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 

Nº 021/08 

Obras de arte especiais >=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 
Nº 023/08 

Apoio Técnico e 
Administrativo à 

Diretoria de Projetos do 
DER/MG 

>=1,5 >=1,5 >=1,5 Concorrência 
Nº 045/08 

Fonte: Sítio eletrônico de licitações do Governo de Minas Gerais <www.licitanet.mg.gov.br. 

Consulta realizada em 07/04/2008 e Sítio eletrônico do Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais <www.der.mg.gov.br>. Consulta realizada em 30/04/2008. 
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Onde:  
 
LG  = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
SG =              ATIVO TOTAL       
 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

LC       =                   ATIVO CIRCULANTE 
 

      PASSIVO CIRCULANTE 
 
                               
A distinção dos valores dos índices utilizados para contratação de obras em 

relação aos demais objetos pode sugerir a existência de estudo aprofundado para 

determinação dos índices setoriais, contudo, não foram encontrados nos editais de licitação 

pesquisados, critérios objetivos que justifiquem tais diferenças. A definição do valor dos 

índices para aquisição de obras em 1,5 em relação aos demais 1,0 sugere que o índice seja 

elevado como estratégia para “aumentar a segurança da contratação” afim de que esse tipo de 

evento não ocorra, mas reiterando sem nenhum modelo que dê suporte a tal decisão. A seguir 

são apresentados dois projetos relevantes para o Sistema de Transportes e Obras Públicas, 

bem como o volume de investimentos realizados nestes, a fim de demonstrar o impacto 

financeiro e social que uma qualificação econômico-financeira inadequada pode produzir aos 

cofres públicos.  
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3.1 O Programa de Recuperação e Manutenção das Rodovias de Minas Gerais e o 
Programa de Melhoria da Acessibilidade de Municípios de Pequeno Porte 

 
Sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas 

de Minas Gerais (SETOP) e do Departamento de Estradas de Rodagens de Minas Gerais 

(DER-MG), o Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas 

Gerais, ProMG, tem como objetivo a melhoria da qualidade das rodovias mineiras, de modo a 

contribuir para uma melhor trafegabilidade da malha rodoviária estadual, para a redução dos 

custos de transporte, e conseqüentemente para o crescimento da economia mineira.  

 

Criado em 2003, o programa possuía três modalidades: ProMG Funcional, 

ProMG Estrada Real e ProMG Pleno. Os dois primeiros partiam da concepção tradicional de 

recuperação de rodovias, em que a instituição pública responsável, através do procedimento 

licitatório, contrata uma empresa para realização das correções necessárias, sendo o contrato 

encerrado após a conclusão das atividades de recuperação. A especificidade do ProMG 

Estrada Real em relação ao Funcional era devida exclusivamente ao fato das intervenções 

serem realizadas em cidades integrantes do circuito Estrada Real definido pelo Governo de 

Minas através da Secretaria de Estado de Turismo. A partir de 2008 as modalidades Funcional 

e Estrada Real foram extintas, ficando o ProMG Pleno como modalidade única e assumindo a 

partir de então a nomenclatura de ProMG.  

 

O caráter inovador do ProMG se faz presente pelo fato das intervenções de 

recuperação do pavimento, serem acompanhadas por manutenção continuada do trecho 

recuperado. Desse modo a empresa vencedora do objeto da licitação além de realizar os 

trabalhos de intervenções iniciais e recuperação preliminar nos primeiros 4 meses tem como 

atribuição a conservação das estradas recuperadas por um período de 48 meses, o que 

caracteriza a existência de um contrato de longo prazo com as construtoras que prestarão o 

serviço. O tipo de contratação é por preço global, também conhecido como contrato de preço 

fixo onde o valor para execução das intervenções é definido unicamente no momento da 

assinatura do contrato, ficando o fornecedor responsável pelas alterações de preços futuras 

que possam vir a ocorrer. O monitoramento da qualidade da atividade de conservação é 

realizado através de fiscalização do DER-MG. A avaliação do desempenho da construtora é 

efetuada pela aferição da ocorrência de itens indesejados durante a manutenção da rodovia, 

sendo estes previamente definidos em contrato (buracos, rachaduras no pavimento, 
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sinalização, etc.). A forma de sanção é a aplicação de multas, cujo valor também é 

estabelecido no momento de assinatura do contrato. O programa já realizou intervenções em 

seis Coordenadorias Regionais do DER-MG (CRGs) das quarenta CRGs que dividem o 

território do Estado. Estão previstas em seu cronograma intervenções em mais 15 CRGs 

totalizando 21 até o ano de 2011. A previsão de investimentos para o programa no período de 

2008 a 2011 é de R$ 1,3 bilhão, o que demonstra caráter prioritário do ProMG para o 

Governo de Minas Gerais e a necessidade de avaliação permanente da eficácia dos 

instrumentos utilizados pelo programa. 

 

O Programa de Melhoria da Acessibilidade de Municípios de Pequeno Porte 

(ProAcesso), iniciado no ano de 2004, possui como objetivo geral “contribuir para o 

desenvolvimento sócio-econômico de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e precária conexão com a rede viária principal, através da melhoria e 

pavimentação da infra-estrutura rodoviária de acesso” (DER-MG, 2008, p. 2). A meta do 

programa para 2011 é garantir acessibilidade à rede pavimentada aos 172 municípios mineiros 

que ainda não possuem acesso a mesma, sendo assim um programa de elevada relevância. 

Desde o início do Programa até fevereiro de 2008 foram investidos mais de R$ 877 milhões 

para pavimentação de 1637 quilômetros de rodovias. 

 

Cabe ressaltar que o ProMG e o ProACESSO são considerados Projetos 

Estruturadores do Governo, sendo assim caracterizados como iniciativa que: 
▪ Busca transformar a visão de futuro em resultados concretos que sinalizam a 

mudança desejada; 

▪ Possui efeito multiplicador do desenvolvimento econômico e social em virtude de 

sua capacidade de gerar outras iniciativas privadas ou públicas; 

▪ Mobiliza e articula recursos públicos, privados ou em parceria;  

▪ Gera a percepção na sociedade de que quem governa tem a uma visão de futuro 

que está sendo construída mediante ações concretas; 

▪ Pode-se organizar como um projeto, com elementos que permitem um 

gerenciamento intenso. (ALMEIDA e GUIMARÃES, 2006, p. 61) 

 

 
 



 

53 
 

3.2 Impactos da Padronização de Índices Financeiros e a Necessidade de 

Estabelecimento de uma Metodologia que Considere o Perfil Patrimonial e Financeiro 

de Cada Setor. 

 

Um exemplo da necessidade de se estabelecer uma metodologia que considere 

as diferenças do perfil patrimonial e financeiro das empresas por setor de atividade no Estado 

de Minas Gerais, foi a deserção (ausência de realização de propostas para o objeto licitado) 

em relação ao edital para aquisição de veículos de representação. O Edital de PREGÃO N.º 

1501090-006/2007 determinou como critério para fase de habilitação que as empresas 

interessadas em participar do certame deveriam apresentar Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis do último exercício social de forma a comprovar a boa situação 

financeira através dos seguintes índices financeiros: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um) inteiro. 

 

Devido à ausência de estudo acerca da estrutura patrimonial das empresas 

fornecedoras de veículos automotores (fabricantes e distribuidores) o índice estabelecido 

apresentou-se como muito elevado, restringindo a participação de empresas que possuíam 

condições de prestar o serviço com êxito, ou seja, avaliou de forma inapropriada o que seria 

“boa situação financeira” naquele setor. A solução apresentada foi a realização de um novo 

edital, o PREGÃO N.º 1501090-007/2007 que apresentava as mesmas características do 

primeiro, exceto quanto à fase de qualificação econômico-financeira que se restringia à 

apresentação de certidão negativa de Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 

tendo-se excluído a exigência de índices financeiros mínimos para participação da licitação. 

Com base nesse fato pode-se realizar a seguinte indagação: O fato da empresa não estar em 

processo de falência, concordata ou recuperação judicial, garante sua boa saúde financeira, 

bem como sua devida capacidade de realização do objeto contratual? Acredita-se que não, 

pois uma empresa com má “saúde financeira” não necessariamente precisa estar inserida nos 

processos jurídicos acima descritos podendo fazer uso destes no decorrer a execução do 

contrato. A exclusão da utilização dos índices implica neste caso que uma empresa com má 

saúde financeira, não estando em processo de falência, concordata ou recuperação judicial, 

poderia participar da licitação, vencer o certame e fornecer o serviço junto ao Estado. Caso 

esta suposta empresa não consiga entregar os veículos demandados pelos órgãos durante os 12 

meses de validade do Registro de Preços (forma de contratação em que o Estado apresenta 
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uma demanda inicial de contratação que será efetivada somente de acordo com sua 

necessidade), o Estado incorrerá em despesas administrativas, tais como as decorrentes da 

convocação de outras empresas classificadas inscritas na ata de registro de preços, ou até 

mesmo da realização de uma nova licitação. Neste caso seria o terceiro edital para contratação 

de um mesmo objeto, já que no primeiro a definição errônea dos índices financeiros suscitou a 

realização de um segundo edital. Tal fato além de onerar o custo da contratação, postergaria 

de forma significativa a utilização efetiva dos veículos demandados.   

 

A situação acima descrita reflete a possibilidade de obtenção de melhorias no 

processo de compras através de uma definição sistematizada dos índices financeiros 

condicionantes da participação em procedimentos licitatórios.  

 

Com propósito de verificar a relevância do estabelecimento de critérios 

objetivos para aferição da capacidade financeira das licitantes em contratações de obras 

rodoviárias, foi realizada uma entrevista no dia 02 de junho de 2008, com o gerente do 

Programa ProAcesso, na qual este apresenta sua percepção sobre o tema. Abaixo são 

apresentadas as principais informações resultantes da entrevista. O roteiro desta é apresentado 

como anexo do trabalho 

 

Diante do questionamento, se durante a execução das obras do programa, 

existiu alguma situação em que a empresa contratada não teve condição de concluir os 

serviços contratados por incapacidade técnica e/ou financeira, o gerente do Programa 

respondeu que existiram alguns poucos casos em que este fato ocorreu. Ressaltou que na 

grande maioria dos casos a empresa vencedora da licitação foi capaz de concluir as atividades 

previstas no contrato. Quando indagado sobre a existência de casos de prorrogação do 

cronograma de obras e se os procedimentos necessários para dar continuidade estas 

impactaram de forma significativa o cronograma previamente estabelecido, o entrevistado 

respondeu que houve casos de atraso na conclusão de alguns trechos. Lembrou que em outras 

poucas situações, ocorreu a necessidade de se realizar novo procedimento licitatório visando a 

contratação de empresa para concluir serviços faltantes; afirmou que isto acrescido do período 

necessário para reinstalação do canteiro de obra, termina por impactar o cronograma inicial da 

obra. Quando indagado sobre sua crença que a contratação de empresas com situação 

financeira comprometida aumenta o risco de paralisação e/ou abandono de obras, respondeu 
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que é pré-requisito que as empresas participantes de todas as fases do processo licitatório 

sejam solventes, demonstrando capacidade técnica e financeira adequadas para realização das 

obras. Afirmou ainda que certamente, empresas com situação financeira precária têm alta 

probabilidade de não conseguir concluir as obras contratadas. 

  

Percebeu-se através das respostas do gerente do ProAcesso, que no setor de 

construção de obras públicas rodoviárias existem situações de abando e paralisação de obras, 

onde a empresa alega incapacidade de execução das atividades devido a problemas 

financeiros. Como já exposto, pelo fato desse investimento público possuir relevância em 

relação ao orçamento do Estado, é desejável que os setores responsáveis pelas compras de 

serviços dessa natureza conheçam as técnicas utilizadas para avaliação econômico-financeira 

de empresas e façam uso adequado destas, de modo a reduzir as perdas decorrentes de um 

procedimento licitatório inadequado. 
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4 ÍNDICES-PADRÃO DO SETOR DE CONSTRUÇÃO X ÍNDICES EXIGIDOS PELO 
GOVERNO DE MINAS 
 
 

Avaliar o nível de restrição (barreira à participação) imposto pelos índices 

exigidos nos editais para contratação de obras públicas, em relação à estrutura financeira das 

empresas do setor de construção é objetivo deste capítulo. Pretende-se ainda verificar se os 

índices exigidos pelo Estado incorporam as variações patrimoniais das empresas do setor 

(decorrente de oscilações econômicas) ao longo dos períodos. 

 

 Diante desse propósito foi realizada uma consulta aos dados financeiros de 29 

empresas brasileiras de grande porte do setor de construção no ano de 2005, e de 30 empresas 

com as mesmas características no ano de 2006, o que constituiu a amostra do estudo. O 

faturamento das empresas da amostra variou de US$ 44,8 milhões a US$ 1,9 bilhão no ano de 

2005 e de US$ 53,2 milhões a US$1,1 bilhão no ano de 2006. Ressalta-se que 20% das 

empresas analisadas no ano de 2005 e 30% em 2006 possuem registro no cadastro de 

fornecedores do Estado o que demonstra sua característica de fornecedores potenciais.         

 

Em uma primeira análise foram calculadas as médias dos índices financeiros 

utilizados pelo Estado (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral) para as 

empresas da amostra nos anos de 2005 e 2006. Diante dos resultados apresentados no gráfico 

abaixo é possível afirmar que para todos os índices a média de mercado apresentou-se 

superior ao nível mínimo exigido nos editais. Destaque é dado para o índice de Liquidez 

Corrente cuja média de mercado foi superior que ao exigido na ordem de 173% e 264%, nos 

anos de 2005 e 2006 respectivamente. Outra consideração relevante a ser realizada é o fato 

dos índices médios do mercado sofrerem variações em seus valores enquanto os índices 

exigidos permanecem inalterados no período.      
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GRÁFICO 1 - Índices médios das empresas do setor de construção X Índices exigidos nos editais de 

licitação para contratação de obras rodoviárias nos anos de 2005 e 2006 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Sabe-se que quando se pretende encontrar em uma amostra faixas de 

comportamento comum, a média não se apresenta como a medida estatística mais adequada 

de análise, o que implica que os resultados anteriormente apresentados sejam insuficientes 

para uma na análise do padrão de comportamento do setor de construção. Portanto utilizar-se-

á como recurso para análise, a construção de índices-padrão para o setor de construção, 

conforme metodologia já apresentada no capítulo 2, seção 2.4. Os índices-padrão do setor de 

construção (Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral) para os dois anos em 

estudo, bem como o posicionamento do valor exigido pelo Estado para cada um desses 

índices é apresentado nos gráficos abaixo.     
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Índices-
Padrão 

      0%

Liquidez Geral - LG 

Decis
  10    20     30    40    50    60   70 80 90

    1,2 

(mediana)

  10% 

   20% 

   30% 

   40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

 100%

 1,5  1,65  1,95  2,0  2,3  2,6  3,1 4,35

      0%

   10   20    30   40    50   60    70 80 90 

    1,2

(mediana)

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90% 

  100% 

  1,35 1,45  1,9  2,1  2,7 3,45  4,2   5,05 

Ano - 2005 Ano - 2006 

                   Índice MG = 1,5 

Fonte: Baseado em Matarazzo (1998:199) Fonte: Baseado em Matarazzo (1998:199) 

GRÁFICO 2: Índices-Padrão do Setor de Construção – Liquidez Geral 
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Liquidez Geral 
 

Pode-se observar no gráfico 2, em 2005 a restrição do Estado às empresas foi 

inferior a 20%. Os dados exatos indicam que 17,2% das empresas da amostra seriam 

impedidas, enquanto 82,8% poderiam participar dos editais de licitação de Minas Gerais no 

referido ano. Em 2006 houve um aumento da restrição à participação, sendo que apenas 70% 

das empresas teriam “saúde financeira” adequada para participar das licitações. A mediana, 

medida que indica a existência de 50% de índices na amostra com valor inferior e superior ao 

seu quantitativo, apresentou baixa variação, o que demonstra que de forma global não houve 

grandes variações deste índice no período.  
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Índices-
Padrão 

      0%

Liquidez Corrente - LC 

Decis

      0%

Ano - 2005 Ano - 2006 

                   Índice MG = 1,5 

    1,45 

 100%

 1,85  2,2  2,7  2,0   3,5 4,25 5,5  9,1

   10    20     30    40    50    60    70 80 90

(mediana)

  10% 

   20% 

   30% 

   40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100% 

       1,35

   10   20    30    40    50    60    70 80 90 

(mediana)

 10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90% 

1,75 2,3  2,6  3,8 4,55  5,7  8,9   11,9 

Fonte: Baseado em Matarazzo (1998:199) 

GRÁFICO 3: Índices-Padrão do Setor de Construção – Liquidez Corrente 
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Liquidez Corrente 

 

Observando a percentual de empresas da amostra em análise que seriam 

impedidas de participar de licitações de obras públicas do Estado, percebe-se que o nível de 

restrição se elevou de 13,8% em 2005 para 16,7% em 2006. A mediana aumentou de 2,0 para 

3,8 o que demonstra uma melhoria desse índice para as empresas do setor. 
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Índices-
Padrão 

      0% 

Solvência Geral - SG 

Decis 

     0% 

Ano - 2005 Ano - 2006 

                   Índice MG = 1,5 

   10   20    30    40    50    60    70 80 90

    1,73

(mediana)

   10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100% 

2,06 2,44 2,75 3,14 3,99 5,48  5,81  6,12 

   10   20     30     40    50    60    70 80 90

 1,8

(mediana)

  10%

  20% 

   30% 

   40% 

   50%

  60%

  70%

  80%

  90%

 100%

2,02  2,19  2,54  2,0 3,44 4,22 4,69  6,11

Fonte: Baseado em Matarazzo (1998:199) 

GRÁFICO 4: Índices-Padrão do Setor de Construção – Solvência Geral 
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Solvência Geral 

 

A exigência de índice mínimo de Solvência Geral igual a 1,5 limitaria a 

participação de poucas empresas da amostra, haja vista o posicionamento do índice exigido no 

primeiro decil (onde estão os menores índices da amostra ao limite de 10% desta). Entre 2005 

e 2006 não houve mudança no nível de restrição que ficou próximo dos 3%. A mediana 

elevou-se de 2 para 3,14 o que reflete uma melhoria desse índice para as empresas do setor. 

 

Restrição Conjunta 

 

Como o critério estabelecido para participação em licitação exige a nível 

mínimo para todos os índices, torna-se necessário verificar o nível de restrição total às 

empresas da amostra e qual sua variação entre os dois anos, quando se consideram o efeito 

cumulativo dos índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral. A restrição 

total às empresas da amostra em 2005 foi de 17,2% enquanto que em 2006 foi de 30%. Dessa 

forma, em 2006, um menor número de empresas poderia participar de licitações de obras 

públicas do Estado de Minas Gerais. Ressalta-se que os níveis mínimos exigidos nos editais 

para os índices não sofreram alterações. Como já referimos, a redução da concorrência pode 

onerar o custo de contratação.  
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4.1 Índices Médios das Construtoras Cadastradas no Registro de Fornecedores do 
Estado de Minas Gerais X Índices Exigidos em Editais de Licitação de Obras 
Rodoviárias. 

 

Com o intuito de verificar o comportamento médio dos índices financeiros de 

fornecedores do Estado em relação aos índices financeiros exigidos nos editais foi realizado 

um levantamento de dados de empresas com registro no cadastro de fornecedores de Minas 

Gerais pertencentes à categoria de fornecimento de Pavimentação Asfáltica e outras relativas 

a obras rodoviárias. Foram levantados os índices financeiros (LG, LC e SG) de 222 empresas 

cadastradas, disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico de compras do Governo de 

Minas Gerais. Deste total, 3 empresas apresentaram para o cadastramento as demonstrações 

financeiras do ano de 2004, 22 referentes ao ano de 2005, 169, referentes ao ano de 2006 e 28 

cujos índices foram calculados com base nas demonstrações de 2007. 

 

Após esse levantamento de dados foi calculada a média dos índices das 

construtoras com registro no cadastro de fornecedor para o período de 2004 a 2007 e 

posteriormente comparou-se a mesma com os índices exigidos. Os resultados são 

apresentados na tabela e no gráfico abaixo.     

  

Tabela 1: Média dos Índices dos fornecedores de obras rodoviárias cadastrados em Minas Gerais X 

Índices Exigidos nos Editais de Licitação 

Ano 

Índice 
Liquidez Geral - LG Liquidez Corrente - LC Solvência Geral - SG 

Média dos 
Cadastros 

Exigido em 
Editais 

Média dos 
Cadastros 

Exigido em 
Editais 

Média dos 
Cadastros 

Exigido em 
Editais 

 
2004 6,78 1,5 8,98 1,5 7,12 1,5 

 
2005 5,23 1,5 6,72 1,5 6,42 1,5 

 
2006 6,64 1,5 10,37 1,5 10,79 1,5 

 
2007 7,21 1,5 8,46 1,5 8,82 1,5 

Fonte: Fichas de registro de cadastramento dos fornecedores disponível para consulta pública  

no sítio eletrônico de compras do Governo de Minas Gerais. www.compras.mg.gov.br 
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GRÁFICO 5 - Índices médios das construtoras registradas no cadastro de fornecedores X Índices 

Exigidos nos Editais de Licitação para contratação de obras rodoviárias no período de 2004 a 2007 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como se pode observar no período em análise os índices médios das 

construtoras registradas apresentaram variações em todos os anos, enquanto o índice exigido 

permaneceu estável, o que indica que não existe nenhum mecanismo de atualização do índice 

exigido em relação às variações na estrutura patrimonial e financeira das empresas. O caráter 

estático do índice é contrário às proposições da teoria de Análise das Demonstrações 

Financeiras, haja vista que segundo esta os índices deveriam incorporar as oscilações 

econômicas ocorridas. Percebe-se também que a média dos índices das construtoras 

cadastradas é muito superior aos níveis exigidos e aos índices-padrão do setor, anteriormente 

calculados. É importante ressaltar que a verificação de índices elevados não é suficiente para 

afirmar que em média as empresas cadastradas possuem excelente situação financeira. A 

confiabilidade da informação apresenta é requisito necessário para que tal afirmação seja 

verdadeira. Foi verificado durante a análise da amostra índices demasiadamente elevados, em 

alguns casos 50 vezes maior que o índice exigido, o que foge completamente aos padrões de 

mercado. Outro ponto questionável da amostra refere-se ao fato de algumas empresas 
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apresentarem os mesmos valores para os três índices exigidos o que é muito incomum, haja 

vista que os grupos de contas que constituem cada índice são distintos. Cabe ressaltar que a 

grande maioria das empresas cadastradas possui personalidade jurídica de Sociedades 

Limitadas. Como não são exigidas auditorias externas periódicas para emissão de parecer 

sobre a adequação das demonstrações dessas empresas, a confiabilidade do valor do índice 

fica reduzida quando comparadas com as informações emitidas pelas Sociedades Anônimas, 

cuja auditoria externa é obrigatória. O fato de não existir a garantia de que as informações 

apresentadas nos balanços das empresas reflitam de fato sua estrutura patrimonial e financeira 

pode tornar a exigência de índices um critério inócuo, pois estes não seriam capazes de 

diferenciar as empresas segundo a capacidade financeira de prestação do serviço.    
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5 A EXPERIÊNCIA DE OUTROS ENTES FEDERATIVOS NA AVALIAÇÃO DA 
CAPACIDADE FINANCEIRA DAS LICITANTES 

 

5.1 A Experiência do Estado do Rio Grande do Sul 
 

O Estado do Rio Grande do Sul desde 1996 utiliza uma metodologia para 

avaliação da capacidade financeira das organizações que desejam atuar como fornecedoras 

para as instituições integrantes da Administração Pública desse Estado. A regulamentação 

jurídica é o Decreto Nº 36.601, DE 10 DE ABRIL DE 1996 que estabelece os procedimentos 

através dos quais a avaliação das licitantes é realizada. A Contadoria e a Auditoria Geral do 

Estado do Rio Grande do Sul realizaram estudo com base em análise das demonstrações 

contábeis de empresas, nos diversos setores de atividade econômica em que o Estado atuava 

como adquirente de bens e serviços, com o intuito de criar indicadores de avaliação da 

capacidade dos potenciais fornecedores para execução do objeto contratual. Utilizou-se a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)  para determinação dos setores de atividade econômica, sendo 

definidos índices específicos para os seguintes grupos:  

 

Grupo 1 – Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração e pesca 

Grupo 2 – Indústrias Extrativas 

Grupo 3 – Indústrias de Transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água 

Grupo 4 – Construção 

Grupo 5 – Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos 

Grupo 6 – Alojamento e alimentação 

Grupo 7 – Transporte, armazenagem e comunicações 

Grupo 8 – Intermediação financeira 

Grupo 9 – Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas; administração 

pública, defesa e seguridade social; educação 

Grupo 10 – Saúde e serviços sociais 

Grupo 11 – Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 

  

A metodologia utilizada no trabalho foi o desenvolvimento de índices-padrão e 

a divisão dos valores encontrados em decis (faixas que representam 10% da quantidade de 
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empresas da amostra) para cada setor de atividade. Foi elaborada uma Tabela de Índices 

Contábeis, sendo estes ponderados segundo sua relevância para determinação da Capacidade 

Financeira Relativa, que tem por propósito aferir a saúde financeira das licitantes. Foram 

utilizados os seguintes índices abaixo com seus respectivos pesos: 

 

Quadro 2: Índices utilizados pelo Estado do Rio Grande do Sul para determinação da Capacidade 

Financeira Relativa das empresas licitantes    

Índice Fórmula Peso 

Liquidez Corrente ILC = AC-DA / PC 0,3 

Liquidez Geral ILG = AC – DA + ARLP / PC + PELP 0,2 

Grau de Imobilização IGI = AP / PL – DA + REF 0,1 

Endividamento de Curto Prazo IEC = PC / PL – DA + REF 0,2 

Endividamento Geral IEG = PC + PELP / PL – DA + REF 0,2 

Fonte: DECRETO N° 36.601, de 10 de ABRIL de 1996. 
 

Em que:  

AC = Ativo Circulante 

DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AP = Ativo Permanente 

PC = Passivo Circulante 

PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 

PL = Patrimônio Líquido 

REF = Resultados de Exercícios Futuros 

 

Atribui-se uma nota de 1 a 10 para cada índice acima apresentado de acordo 

com decil que a empresa se encontrava, sendo que as empresas com a pior situação em um 

índice recebem nota 1 e as com melhor situação recebem nota 10. Posteriormente a nota 

obtida é multiplicada pelo peso determinado para cada índice, a fim de se obter a Nota Total 

(NT).   

 

Construiu-se um índice específico para as contratações de obras e projetos de 

engenharia, que considera a quantidade de contratos que a licitante deseja participar, o valor 

orçado definido para estes e estrutura patrimonial de cada empresa. Acredita-se que mesmo 
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apresentando boa saúde financeira, uma construtora/consultoria em projetos de engenharia, 

para ser considerada segura, também precisa apresentar patrimônio condizente com o vulto da 

obra/serviço a ser executado. Como exemplo, imaginemos uma construtora de pequeno porte, 

que pode apresentar uma excelente capacidade financeira relativa, (como o próprio nome diz 

resultado de uma relação, que independe de um valor absoluto específico) aferida pelos 

índices acima, mas pode possuir um Patrimônio Líquido insuficiente (valor absoluto) para 

conferir ao Estado garantia na execução de um contrato de obra de valor e prazos elevados. 

Para aferição dessa capacidade de execução do objeto contratual foi desenvolvido um 

Indicador de Avaliação da Capacidade Financeira Absoluta, obtido através da seguinte 

fórmula: 

 

Índice de Capacidade de Contratação (ICC) = (K * PL / MCE +PO) * (n / 12) 

       

Em que: 

 K = Fator de rotação anual do Patrimônio Líquido; 

MCE = Montante dos contratos a executar; 

PO = Preço Orçado constante do Edital do certame que interessar ao licitante; 

n = Prazo em meses estipulado para a execução das obras e serviços em licitação; 

PL = Patrimônio Líquido. 

 

A nota mínima que habilita a participação da empresa no processo licitatório 

estabelecida para o Índice de Capacidade Financeira Relativa no Decreto Nº 36.601 foi igual a 

4 (quatro), já para o Índice de Capacidade Financeira Absoluta a participação no certame foi 

condicionada a uma nota superior a 1 (um). O Decreto Nº 39.734, de 23 de Setembro de 1999 

alterou a nota mínima do Índice de Capacidade Financeira Relativa de 4 (quatro) para 2 (dois) 

o que pode significar que os valores mínimos definidos no primeiro decreto estavam elevados 

de modo a excluir do certame empresas com capacidade de prestação de serviços. Atualmente 

o Estado do Rio Grande do Sul possui.um portal eletrônico específico para a avaliação da 

capacidade financeira dos licitantes junto aos órgãos da administração pública, o Sistema de 

Avaliação de Licitantes (SISACF), permite o cadastramento via internet de informações dos 

fornecedores, o envio de Demonstrativos Contábeis e a Emissão do Certificado de Sistema de 

Avaliação de Capacidade Financeira Relativa de Licitante quando alcançado os níveis 

exigidos para os indicadores contábeis/financeiros. 
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Acredita-se que a metodologia utilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul é 

menos subjetiva que a adotada em Minas Gerais, devido à existência de uma teoria de Análise 

das Demonstrações Financeiras (Análise de Índices-Padrão) que subsidia a definição de quais 

índices serão utilizados em cada ramo de atividade. Caso o Estado de Minas utilize 

metodologia semelhante a do Estado de Rio Grande do Sul, os impactos advindos de uma má 

qualificação econômico-financeira (necessidade de realização de uma licitação decorrente de 

rescisão contratual, paralisação de obras e de fornecimento de serviços com caráter 

emergencial, permitir a participação de empresas com situação financeira ruim ou impedir a 

participação de empresas com situação financeira adequada, entre outros) poderiam ser 

atenuados.  
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5.2 A Experiência do Estado de Santa Catarina 
 

 
A Instrução Normativa (IN) 003/2002/SEA da Secretaria de Estado da 

Administração vinculada ao Decreto do Governo do Estado de Santa Catarina n 3.492, de 15 

de dezembro de 1998 estabelece os critérios a serem adotados pelos órgãos públicos para 

cadastramento de empresas que desejam participar de procedimentos licitatórios. A Instrução 

Normativa determina que o cadastramento de cada empresa seja realizado de acordo com o 

segmento de atuação e com sua classificação, que é dada através da aplicação de uma 

fórmula, o Fator de Insolvência de Kanitz, sobre índices referentes às demonstrações 

contábeis do último exercício social.   

 

A instrução estabelece três segmentos/áreas para cadastramento, são elas:  

I – Materiais 

II – Serviços 

III – Obras e Serviços de Engenharia 

 

A fórmula para cálculo do Fator de Insolvência é apresentada no artigo quinto, 

sendo a seguinte: 

 
FI = 0,05RP + l,65LG + 3,55LS – 1,06LC - 0,33GE , onde: 
 
FI = Fator de Insolvência 
 
RP = Rentabilidade do Patrimônio 
 

Lucro Líquido 
= ─────────── 
Patrimônio Líquido 

 
 

LG = Liquidez Geral 
 

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 
= ──────────────────────────── 

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
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LS = Liquidez Seca 
 
 

(Ativo Circulante – Estoques) 
= ────────────────── 

Passivo Circulante 
 
LC = Liquidez Corrente 
 

Ativo Circulante 
= ───────────── 

Passivo Circulante 
 
GE = Grau de Endividamento 
 

(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
= ──────────────────────────── 

Patrimônio Líquido 
 
 

A classificação definida pela aplicação do Fator de Insolvência é apresentada 

abaixo, onde a Classe A e a Classe D representam respectivamente a melhor e a pior 

classificação em relação ao nível de solvência empresarial.   

 

 Quadro 3: Critérios de classificação da empresa por classes em função do Fator de Insolvência  
Natureza do Objeto Classe A Classe B Classe C Classe D 

I – Materiais/Compras 
FI>2 FI<=2 e 

FI>0,5 

FI>=0,5 e 

FI<-1 

FI <=-1 

II - Serviços 
FI>2 FI<=2 e 

FI>0,5 

FI>=0,5 e 

FI < -0,5 

FI <=-0,5 

III – Obras e Serviços de 

Engenharia 

FI>3 FI<=3 e 

FI>1,5 

FI>=1,5 e 

FI<0 

FI <=0 

Fonte: Baseado Machado (2006, p.115) 
 

A IN evidencia que poderão ser estabelecidos critérios específicos para análise 

das demonstrações financeiras das licitantes durante a fase de habilitação em procedimentos 

licitatórios. Cabe ressaltar a atenção da instrução com as empresas recém constituídas, 

solicitando das mesmas a apresentação do balanço de abertura.  

 

A metodologia adotada pelo Estado de Santa Catarina também possui 

embasamento teórico, o Fator de Insolvência de Kanitz. Contudo a definição de apenas três 
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setores de atividade (Materiais/Compras, Serviços, Obras e Serviços de Engenharia) reduz o 

grau especificidade da análise. Empresas com características patrimoniais e financeiras 

distintas são avaliadas através dos mesmos critérios o que contraria as recomendações da 

teoria. 
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6 SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE CONSTRUTORAS X 
DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

A situação econômico-financeira de uma empresa influencia sua 

produtividade? Construtoras com dificuldades financeiras possuem tendência a apresentar 

piores resultados na execução de suas atividades quando comparadas com outras em melhores 

condições sob o aspecto financeiro? Diante destes questionamentos é pertinente confrontar os 

resultados observados no desempenho operacional das construtoras em relação a sua estrutura 

financeira. Para tanto, será utilizado um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG) acerca do desempenho operacional das empresas 

integrantes do Programa ProAcesso.  

 

O estudo de caso apresentado a seguir tem como propósito verificar se os 

índices financeiros são uma variável relevante para explicar os diferencias de produtividade 

das empresas construtoras de obras rodoviárias. A escolha desse estudo decorre do fato de que 

a exigência de índices para avaliação da situação econômico-financeira de licitantes, 

estabelecida pela Lei 8666/93, estar fortemente baseada no risco de insolvência da empresa, 

ou seja, a lei busca assegurar que a empresa selecionada seja capaz de cumprir o contrato 

estabelecido. Contudo, caso a hipótese de que empresas com melhor situação financeira 

tendem a apresentar melhor desempenho na execução das atividades contratadas seja 

confirmada, a utilização de índices poderia deixar de ser apenas um critério de restrição 

(definir quem não pode participar do certame) para se tornar um critério de “premiação”, de 

modo que empresas com melhor situação financeira poderiam obter pontuações superiores a 

empresas com pior situação financeira nos procedimentos licitatórios, aumentando assim as 

chances daquelas vencer o certame.  

 

Com o intuito de avaliar o desempenho operacional das construtoras 

prestadoras de serviço para o Programa ProAcesso, foi desenvolvido pelo Coordenador 

técnico do então PROAD (Programa de Aperfeiçoamento Institucional da Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais), em parceria com o Gerente do ProAcesso um ranking 

das empresas em relação ao desempenho destas na execução dos contratos/obras. A amostra 

utilizada constituiu de 38 acessos concluídos pelo programa no período de 2004 a 2006. Os 

indicadores utilizados para classificação das empresas apresentados no referido estudo, foram 

os seguintes: 
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Desempenho operacional global (D
g
) 

o Conceito: calcula quanto tempo foi gasto para realização da terraplenagem e a 

pavimentação da estrada prevista em contrato.  

o Formula: D
g 

= K
t 
/ T

t, 
onde, K

t 
é a quilometragem total a se executar e T

t 
é o tempo 

total gasto (em meses) para realizar a terraplenagem e a pavimentação.  

 

O indicador demonstra a relação entre o tempo que a empresa necessitou para 

realização das intervenções de terraplanagem e pavimentação e a extensão dos trechos objeto 

de intervenção. É uma medida de produtividade que reflete o número de quilômetros 

executados por unidade de tempo. A premissa é que empresas com melhor desempenho 

realizam intervenções em uma maior quilometragem de estradas em um mesmo período de 

tempo. A média deste indicador para a amostra analisada foi de 1,48 Km / mês o que indica 

que em média as empresas executam 1,48 quilômetros de intervenções (terraplanagem e 

pavimentação) por período mensal de atividade. 

 

Desempenho operacional efetivo de terraplenagem (D
ter

):  

o Conceito: calcula quanto tempo foi gasto para realização da terraplenagem da 

estrada.  

o Fórmula: D
ter 

= K
ter 

/ T
ter

, onde K
ter 

é a quilometragem total a se executar só de 

terraplenagem, T
ter 

é o tempo efetivamente gasto (em meses), para se realizar só a 

terraplenagem. 

 

O indicador demonstra a relação entre o tempo que a empresa necessitou para 

realização das intervenções de terraplanagem e a extensão dos trechos objeto de intervenção. 

A média deste para a amostra analisada foi de 2,39 Km / mês o que indica que em média as 

empresas executam 2,39 quilômetros de terraplanagem por período mensal de atividade. 
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• Desempenho operacional efetivo de pavimentação (D
pav

):  

o Conceito: calcula quanto tempo foi gasto para realização da pavimentação da 

estrada. 

o Fórmula: D
pav 

= K
pav 

/ T
pav

, onde K
pav 

é a quilometragem total a se executar só de 

pavimentação T
pav 

é o tempo efetivamente gasto (em meses), para se realizar só a 

terraplenagem 

 

Este indicador demonstra a relação entre o tempo que a empresa necessitou 

para realização das intervenções de pavimentação e a extensão total dos trechos. A média 

deste indicador para a amostra analisada foi de 2,64 Km / mês o que indica que em média as 

empresas executam 2,64 quilômetros de pavimentação por período mensal de atividade. 

 

• Percentual de Aproveitamento do tempo (%
aprov

):  

o Conceito: calcula qual o percentual de tempo foi efetivamente gasto para se 

construir a obra.  

o Fórmula: %
aprov = 

T
aprov 

/ T
t
, x 100%, onde o T

aprov 
é o número de meses que 

efetivamente se realizou alguma obra de terraplenagem ou pavimentação e T
t 
é o tempo total 

estabelecido no contrato.   

 
Este indicador pretende aferir qual o tempo de fato foi utilizado pela empresa 

execução das atividades contratadas. A premissa é que empresas com melhor desempenho 

executam os trabalhos em tempo inferior ao estabelecido no contrato. A média deste indicador 

para a amostra analisada foi de 75% o que indica que em média as empresas realizam as 

intervenções estabelecidas em contrato em 75% do tempo total definido neste. 

 

Com base nos indicadores definidos acima foi determinado um critério para 

determinação do ranking das empresas com melhor desempenho na realização das obras do 

ProAcesso. A equação que define o ranking final utiliza uma média aritmética simples dos 

indicadores calculados, o que demonstra que não houve diferenciação de ponderação entre os 

indicadores, possuindo estes a mesma relevância para avaliação do acesso construído. 
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Ressalta-se que como as variáveis possuíam unidades de medidas diferentes (percentual e 

Km/mês) os dados foram ordenados em forma de ranking para cada um dos indicadores da 

seguinte forma: Para cada indicador foi elaborada uma classificação das 38 empresas onde a 

posição destas poderia variar entre 1 (empresa com melhor desempenho) e 38 (empresa com 

pior desempenho). A posição da empresa seria sua nota em cada indicador, de modo que a 

melhor empresa seria aquela que apresentasse a primeira posição em todos os indicadores, 

nesse caso sua nota final seria 1. O ranking final foi definido através da aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

Dacesso = (Dg-ord + Dter-ord + Dpav-ord + %aprov-ord) 

 

Onde: 

Dacesso = desempenho operacional médio por acesso; 

Dg-ord = Posição obtida após ordenação do desempenho operacional global após ordenação; 

Dter-ord = Posição obtida após ordenação do desempenho operacional efetivo de 

terraplenagem;  

Dpav-ord = Posição obtida após ordenação desempenho operacional efetivo de pavimentação; 

%aprov-ord = Posição obtida após ordenação do percentual de aproveitamento do tempo.  

 

Pode-se dizer então que a nota utilizou um critério do tipo quanto menor melhor, ou 

seja, quanto menor a nota obtida melhor foi o desempenho da empresa nas intervenções 

realizadas.  
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A tabela a seguir apresenta a classificação das empresas analisadas: 

 

Tabela 2: Ranking das Empresas que executaram obras do programa ProAcesso segundo seu 

desempenho operacional 

Empresa Nota Nota média Classificação 

1 2,5 

6,5 Empresas “Boas” 

2 3 
3 6,75 

  4* 8 
5 9,25 
6 9,5 
7 12,5 

17,5 Empresas “Médias” 

8 12,75 
9 13 

10 13,25 
11 13,25 
12 13,75 
13 14 

  14* 14 
15 17,63 
16 18 
17 19,75 
18 21 
19 21,88 
20 22,25 
21 23,25 
22 23,75 
23 24,17 
24 26,75 

30,2 Empresas “Ruins” 

25 27,25 
26 28,63 
27 29 
28 29,25 
29 31,5 
30 31,75 

  31* 37,25 
* Os contratos foram desenvolvidos por mais de uma empresa em consórcio ou houve substituição da 

empresa no curso do contrato. 

Fonte: Baseado em Oliveira (2006, p. 8)  

 

Percebe-se através da análise da tabela que existiram diferenças elevadas entre 

o desempenho operacional médio de cada grupo de empresas da amostra. Pode-se dizer que 

em média o desempenho das empresas consideradas “boas” foi 2,7 vezes superior ao 
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desempenho das empresas “médias” e 4,65 vezes melhor que desempenho das empresas 

classificadas como “ruins”.  

 

Com o propósito de verificar a hipótese de que a situação financeira influencia o desempenho 

operacional das construtoras, foram pesquisados os índices financeiros exigidos na fase de 

licitação (LG, LC, SG) para as empresas classificadas como boas e “não boas” (ruins e 

médias) em relação ao seu desempenho operacional como se pode observar na tabela abaixo.  

 

Tabela 3: Índices Financeiros de empresas que executaram obras do ProAcesso segundo sua 

classificação. Bom = Empresas “Boas”; Não Bom = Empresas “Ruins e Médias” 

Liquidez Geral - LG Liquidez Corrente - LC Solvência Geral - SG 

Bom Não Bom Bom Não Bom Bom Não Bom 
6,5 3,61 12,14 5,87 7,58 5,16 

2,71 2,67 5,17 2,07 5,18 5,09 
8,47 2,53 14,9 3,98 9,45 3,57 
4,51 1,6 3,74 1,54 6,92 1,74 
5,03 1,92 12,95 1,53 6,2 2,25 
2,31 3,54 2,32 2,37 15,72 4,26 

  5,95   4,64   11,12 
  3,16   3,63   4,38 
  4,62   4,62   5,71 
  2,12   3,47   3,61 
  1,62   1,58   4,59 
  1,48   1,85   3,56 
  1,97   3,28   2,87 
  3,58   3,89   4,46 
  2,36   4,02   3,74 
  2,09   2,94   3,07 
  1,58   1,85   1,9 
  3,5   3,5   4,34 

Fonte: Fichas de registro de cadastramento dos fornecedores disponível para consulta pública  

no sítio eletrônico de compras do Governo de Minas Gerais. <www.compras.mg.gov.br> 

 

Posteriormente foi realizado um teste estatístico (teste t) para verificar se 

existiam diferenças significativas entre os índices financeiros médios das empresas com 

desempenho operacional bom e “não bom”. Diante da existência de algumas empresas com 

índices muito superiores ou inferiores à média do grupo em estudo, foi realizado o 

procedimento de exclusão quando o valor dos índices ultrapassou o limite superior (média 

somada a um desvio padrão) ou inferior (média subtraída de um desvio padrão) do grupo. 

Com nível de significância de 0,05%, considerado de elevada rigidez para estudos na área de 

Ciências Sociais, o único índice que apresentou diferença significativa de média entre os dois 
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grupos foi o de Solvência Geral, o que implica que, para este nível de significância as 

empresas com índices de solvência mais elevados tendem a apresentar melhor desempenho 

operacional na execução das obras. A utilização de técnicas de estatística descritiva permitiu a 

comparação dos índices entre as empresas classificadas como de bom desempenho e de 

desempenho “não bom” (médio e ruim), possibilitando a realização inferências a partir dos 

dados. 

 

Os principais resultados são apresentados abaixo: 

 

Tabela 4: Teste-t para diferença de médias do Índice Liquidez Geral – Nível de significância = 5% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 
Média 8,5367 3,1461 
Variância 29,1886 1,5956 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 5  
Stat t 2,4220  
P(T<=t) uni-caudal 0,0300  
t crítico uni-caudal 2,0150  
P(T<=t) bi-caudal 0,0600  
t crítico bi-caudal 2,5706  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 
Análise: Stat t < t crítico bi-caudal = não existem diferencias significativas de média para o índice a 

este nível de significância. 

 
Tabela 5: Teste-t para diferença de médias do Índice Liquidez Corrente – Nível de significância = 5% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 
Média 4,9217 2,7722 
Variância 5,3951 1,4370 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 6  
Stat t 2,1724  
P(T<=t) uni-caudal 0,0364  
t crítico uni-caudal 1,9432  
P(T<=t) bi-caudal 0,0728  
t crítico bi-caudal 2,4469  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
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Análise: Stat t < t crítico bi-caudal = não existem diferencias significativas de média para o índice a 

este nível de significância. 

 

Tabela 6: Teste-t para diferença de médias do Índice Solvência Geral – Nível de significância = 5% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 
Média 8,5083 4,1900 
Variância 14,5371 4,2182 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 6  
Stat t 2,6491  
P(T<=t) uni-caudal 0,0190  
t crítico uni-caudal 1,9432  
P(T<=t) bi-caudal 0,0381  
t crítico bi-caudal 2,4469   

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 
Análise: Stat t > t crítico bi-caudal = existem diferencias significativas de média para o índice a este 

nível de significância. 

 

Contudo, quando foi utilizado um nível de significância menos rigoroso, 10%, 

todos os três índices financeiros apresentaram diferenças significativas de média entre os 

grupos. Os resultados estão apresentados abaixo: 

 
Tabela 7: Teste-t para diferença de médias do Índice Liquidez Geral – Nível de significância = 10% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 

Média 4,9217 2,7722 
Variância 5,3951 1,4370 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 6  
Stat t 2,1724  
P(T<=t) uni-caudal 0,0364  
t crítico uni-caudal 1,4398  
P(T<=t) bi-caudal 0,0728  
t crítico bi-caudal 1,9432   

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 



 

82 
 

Análise: Stat t > t crítico bi-caudal = existem diferencias significativas de média para o índice a este 

nível de significância. 

 

Tabela 8: Teste-t para diferença de médias do Índice Liquidez Corrente – Nível de significância = 

10% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 

Média 8,5367 3,1461 
Variância 29,1886 1,5956 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 5  
Stat t 2,4220  
P(T<=t) uni-caudal 0,0300  
t crítico uni-caudal 1,4759  
P(T<=t) bi-caudal 0,0600  
t crítico bi-caudal 2,0150   

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 
Análise: Stat t > t crítico bi-caudal = existem diferencias significativas de média para o índice a este 

nível de significância. 

 

Tabela 9: Teste-t para diferença de médias do Índice Solvência Geral – Nível de significância = 10% 

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
  Bom Não Bom 

Média 8,5083 4,1900 
Variância 14,5371 4,2182 
Observações 6 18 
Hipótese da diferença de média 0  
gl 6  
Stat t 2,6491  
P(T<=t) uni-caudal 0,0190  
t crítico uni-caudal 1,4398  
P(T<=t) bi-caudal 0,0381  
t crítico bi-caudal 1,9432  

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 
Análise: Stat t > t crítico bi-caudal = existem diferencias significativas de média para o índice a este 

nível de significância. 

 

Diante da verificação de que existem diferenças significativas de médias entre 

os três índices para a amostra em análise é possível através da técnica de análise discriminante 
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encontrar uma equação/modelo capaz de diferenciar empresas com desempenho bom e “não 

bom”. A tabela 10 apresenta a estrutura de organização dos dados necessária para realização 

da regressão. 

 

Tabela 10: Índices Financeiros de empresas que executaram obras do ProAcesso segundo 

sua classificação ordenados para realização de regressão. Bom = Empresas “Boas”; Não Bom = 

Empresas “Ruins e Médias” 

Empresa Desempenho Grupo LG LC SG 
1 Bom 0 6,5 12,14 7,58 
2 Bom 0 2,71 5,17 5,18 
3 Bom 0 8,47 14,9 9,45 
4 Bom 0 4,51 3,74 6,92 
5 Bom 0 5,03 12,95 6,2 
6 Bom 0 2,31 2,32 15,72 
7 Não Bom 1 3,61 5,87 5,16 
8 Não Bom 1 2,67 2,07 5,09 
9 Não Bom 1 2,53 3,98 3,57 

10 Não Bom 1 1,6 1,54 1,74 
11 Não Bom 1 1,92 1,53 2,25 
12 Não Bom 1 3,54 2,37 4,26 
13 Não Bom 1 5,95 4,64 11,12 
14 Não Bom 1 3,16 3,63 4,38 
15 Não Bom 1 4,62 4,62 5,71 
16 Não Bom 1 2,12 3,47 3,61 
17 Não Bom 1 1,62 1,58 4,59 
18 Não Bom 1 1,48 1,85 3,56 
19 Não Bom 1 1,97 3,28 2,87 
20 Não Bom 1 3,58 3,89 4,46 
21 Não Bom 1 2,36 4,02 3,74 
22 Não Bom 1 2,09 2,94 3,07 
23 Não Bom 1 1,58 1,85 1,9 
24 Não Bom 1 3,5 3,5 4,34 

Fonte: Fichas de registro de cadastramento dos fornecedores disponível para consulta pública no sítio 

eletrônico de compras do Governo de Minas Gerais. <www.compras.mg.gov.br> 

 

Os principais resultados obtidos através da regressão estão descritos na próxima 

tabela. 
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Tabela 11: Resumo dos resultados da estatística de regressão 

Coeficientes Erro padrão R múltiplo R-Quadrado 
R-quadrado 

ajustado 

Interseção 1,2313 0,1361 0,8017 0,6427 0,5891 

LG 0,1216 0,0692    

LC -0,1053 0,0306    

SG -0,0779 0,0226    

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 

Análise: Os parâmetros do modelo estão em negrito. O intercepto estimado para equação foi igual a 

1,2313, o que indica que este seria o resultado da equação caso as variáveis explicativas de uma 

empresa assume valor igual a zero. Os coeficientes/pesos atribuídos aos índices LG, LC e SG foram 

respectivamente 0,1216; -0,1053 e -0,0779. Coeficiente de correlação (R-quadrado) igual a 0,6427; o 

que indica que a variável dependente explica 64,27% das variações ocorridas na variável 

independente. 

 

Utilizando os coeficientes da regressão estimada foi obtida a seguinte equação 

discriminante: 

 

Z = 1,2313 + 0,1216 LG - 0,1053 LC - 0,0779 SG 

 

O próximo passo como apontado no capítulo 2, seção 2.5, é calcular o Ponto 

de Corte e a partir deste proceder a classificação das empresas de modo a identificar os erros 

do modelo. Para cálculo do ponto de corte, por se tratar de amostra desbalanceada (número 

diferentes de empresas em cada grupo) foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

Z* = n1Z0 +n0Z1 / n0 + n1 

 

Onde:  

Z* = Ponto de corte 

Z0 = média dos escores discriminantes das empresas do grupo das empresas solventes. 

Z1 = média dos escores discriminantes das empresas do grupo das empresas insolventes.  

n0 = número de empresas Solventes 

n1 = número de empresas insolventes  
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O ponto de corte calculado foi igual a 0,75, dessa forma as empresas do grupo 

0 que possuírem escore discriminante superior a este nível e as empresas do grupo 1 que 

apresentarem valor inferior a este nível, serão consideradas como erro do modelo. Os escores 

discriminantes (valores assumidos pela variável dependente quando se insere na função os 

índices de cada empresa da amostra), o grupo previsto pelo modelo para cada empresa e os 

erros do modelo são apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 12: Erros verificados na classificação realizada através da equação discriminante 

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 

 

 

 

 

Empresas Desempenho Grupo LG LC SG 
Escore 

discriminante 
Grupo 

Previsto Erro 
1 Bom 0 6,5 12,14 7,58 0,1530 0 Não 
2 Bom 0 2,71 5,17 5,18 0,6128 0 Não 
3 Bom 0 8,47 14,9 9,45 -0,0438 0 Não 
4 Bom 0 4,51 3,74 6,92 0,8467 1 Sim 
5 Bom 0 5,03 12,95 6,2 -0,0036 0 Não 
6 Bom 0 2,31 2,32 15,72 0,0427 0 Não 
7 Não Bom 1 3,61 5,87 5,16 0,6502 0 Sim 
8 Não Bom 1 2,67 2,07 5,09 0,9414 1 Não 
9 Não Bom 1 2,53 3,98 3,57 0,8417 1 Não 

10 Não Bom 1 1,6 1,54 1,74 1,1282 1 Não 
11 Não Bom 1 1,92 1,53 2,25 1,1284 1 Não 
12 Não Bom 1 3,54 2,37 4,26 1,0803 1 Não 
13 Não Bom 1 5,95 4,64 11,12 0,5998 0 Sim 
14 Não Bom 1 3,16 3,63 4,38 0,8921 1 Não 
15 Não Bom 1 4,62 4,62 5,71 0,8618 1 Não 
16 Não Bom 1 2,12 3,47 3,61 0,8424 1 Não 
17 Não Bom 1 1,62 1,58 4,59 0,9042 1 Não 
18 Não Bom 1 1,48 1,85 3,56 0,9391 1 Não 
19 Não Bom 1 1,97 3,28 2,87 0,9019 1 Não 
20 Não Bom 1 3,58 3,89 4,46 0,9096 1 Não 
21 Não Bom 1 2,36 4,02 3,74 0,8036 1 Não 
22 Não Bom 1 2,09 2,94 3,07 0,9367 1 Não 
23 Não Bom 1 1,58 1,85 1,9 1,0806 1 Não 
24 Não Bom 1 3,5 3,5 4,34 0,9502 1 Não 
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Para verificação do percentual de acerto do modelo foi construída a matriz de 

classificação.  

 

Tabela 13: Matriz de Classificação dos Resultados 

Grupos Reais 

Grupos 
Previstos Tamanho 

Real do 
Grupo % de Acerto Erro Tipo I Erro Tipo II0 1 

0 (Desempenho Bom) 5 1 6 83,3% - 16,7% 
1 (Desempenho Não Bom) 2 16 18 88,9% 11,0% - 
Total 7 17 24 87,5%     

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Microsoft Excel 2003. 
 

Como se pode observar na tabela acima, em sua totalidade o modelo 

apresentou um percentual de acerto de 87,5% na discriminação das empresas em relação ao 

seu desempenho operacional. Para avaliação da capacidade preditiva do modelo será 

comparado o percentual de acerto deste com o percentual resultante no caso da utilização do 

critério de proporcional. Segundo o critério de chance proporcional o percentual de acerto 

esperado sem auxílio de qualquer equação discriminante seria de 62,5%. Como o nível de 

acerto do modelo (87,5%) foi superior ao percentual esperado, pode-se dizer que a função 

discriminante estimada contribui para explicação do desempenho operacional das 

construtoras.  

 

É possível concluir em relação a este estudo que existem diferenças 

significativas de médias entre os índices das empresas com desempenho operacional bom e 

“não bom” (incluindo nesse grupo as médias e as ruins).  

 

Pode-se inferir, desconsiderando as diversas limitações deste estudo, que caso 

os gestores do Programa ProAcesso venham a definir que para participar dos procedimentos 

licitatórios do programa, as licitantes deverão apresentar índices (LG, LC, SG) de modo que o 

valor Z da função discriminante seja inferior a 0,75, a expectativa que a empresa selecionada 

apresente desempenho operacional bom é de 83,3%. 

 

É importante ressaltar as limitações desse estudo. Destaque é dado ao baixo 

número de empresas da amostra, principalmente de empresas com bom desempenho. Como a 

amostra é bastante reduzida em relação ao desejável para trabalhos dessa natureza a 
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capacidade de generalização dos resultados é restrita. A não construção de uma amostra de 

validação da capacidade preditiva do modelo, devido ao baixo número de observações 

obtidas, também reduz o poder explicativo da função discriminante. Outro aspecto relevante 

já mencionado decorre da observação de índices financeiros muito superiores em relação aos 

padrões observados, o que reduz a credibilidade do índice financeiro como informação 

relevante para avaliação do desempenho de empresas.      
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O fenômeno da insolvência empresarial não é fato raro e seus impactos para a 

sociedade são diversos e significativos, variando desde a demissão massiva de empregados ao 

não cumprimento de obrigações contratuais previamente estabelecidas. Segundo dados do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) das 460.602 empresas 

criadas no Brasil no ano de 2000, 59,9% foram extintas até 2004. Entre as empresas criadas 

no ano de 2001 e 2002 o percentual de extinção até o ano de 2004 foi de respectivamente 

56,4% e 49,4%. O impacto da insolvência de empresas nas contratações realizadas por órgãos 

públicos é objeto pouco discutido em estudos acadêmicos e científicos.  

 

O trabalho monográfico permitiu constatar que a exigência de índices 

financeiros como critério para participação em licitações é instrumento de grande relevância 

para garantia de que a licitante vencedora possua capacidade de execução do objeto 

contratual. Em relação aos procedimentos licitatórios para construção de obras rodoviárias, 

cujos contratos geralmente possuem períodos longos de duração, a necessidade de que os 

fornecedores possuam estrutura financeira adequada para término das intervenções no prazo 

acordado e com a qualidade desejada é acentuada em relação a outros tipos de contratações. 

Há que salientar o elevado impacto econômico e social decorrente de interrupções ou 

adiamentos na execução de obras públicas.  

 

Foi possível observar que os índices financeiros utilizados pelo Estado de 

Minas Gerais nas licitações para contratação de obras rodoviárias não acompanham as 

variações verificadas na estrutura patrimonial e financeira das construtoras ao longo dos anos. 

O fato dos índices serem estáticos demonstra que a restrição à participação não é controlada 

periodicamente pelo Estado. Assim, em determinados períodos empresas com capacidade de 

prestação do serviço podem ser excluídas indevidamente do certame. Outro cenário 

decorrente da não atualização dos índices é aquele em que empresas sem capacidade de 

execução do objeto contratual venham a participar e possivelmente vencer as licitações. 

 

 Ressalta-se que algumas empresas apresentaram índices com valores 

exorbitantes em relação aos padrões observados no setor de construção. Caso estes não 

reflitam a real situação financeira das licitantes, o instrumento pode se tornar inócuo de forma 
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a aumentar a probabilidade de que empresas sem capacidade de prestação do serviço vençam 

as licitações.  

 

Ao se testar a hipótese de que a estrutura financeira impacta o desempenho 

operacional das construtoras, os resultados apresentaram uma relação positiva ao nível de 

significância de 10%, podendo-se afirmar que para a amostra de empresas do Programa 

ProAcesso, aquelas que possuíam melhor situação financeira apresentaram melhor 

desempenho na execução das obras. Ressalta-se a limitação do estudo decorrente do reduzido 

número de observações da amostra.  

 

Sugere-se para uma melhor verificação da capacidade financeira de licitantes 

através de índices financeiros que os órgãos responsáveis pela elaboração da política de 

compras do Estado tomem as seguintes providências: 

 

1 – Definição de índices mínimos específicos para cada ramo de atividade, cuja 

referência seja o comportamento padrão da estrutura financeira das empresas de cada setor. 

Como instrumental de auxílio poderão ser criados modelos de previsão de insolvência para 

cada ramo de atividade com base no desempenho histórico dos fornecedores.   

 

2 – Atualização periódica dos valores estabelecidos de modo a incorporar ao 

índice as diversas oscilações verificadas no mercado. 

 

3 – Exigência de auditoria externa nas demonstrações financeiras apresentadas 

pelas licitantes em contratações cujo impacto da descontinuidade da prestação do serviço seja 

elevado (ex: obras rodoviárias de grande porte), como forma de garantia de que os dados 

apresentados reflitam de fato a situação patrimonial e financeira das licitantes. 

 

4 – Realização de convênio com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

(JUCEMG) a fim de que este órgão disponibilize para a unidade administrativa responsável 

pelo Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, as 

demonstrações financeiras das empresas que desejam prestar serviços ao Estado, cuja 

apresentação periódica na Junta Comercial é obrigatória. No momento do cadastramento do 

fornecedor, bem como nas atualizações do cadastro, é oportuno a verificação de conformidade 
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entre as informações registradas na Junta Comercial e as apresentadas para cadastramento. O 

registro apenas deverá ser permitido quando não houver divergências de valores entre as 

demonstrações apresentadas para cadastro e as constantes no registro da JUCEMG, para um 

mesmo exercício social. Um sistema de informação pode ser uma alternativa viável de modo a 

permitir uma integração entre os bancos de dados dos dois órgãos. Pode-se exigir dos 

fornecedores de outros Estados a apresentação do balanço do último exercício social 

registrado na Junta Comercial de seu Estado. O intuito dessa proposição é garantir maior 

confiabilidade às informações utilizadas pelo Estado para avaliação econômico-financeira dos 

licitantes.   
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ANEXOS  

 
ANEXO A - Roteiro da entrevista o gerente do Programa de Melhoria da Acessibilidade de 

Municípios de Pequeno Porte (ProAcesso) realizada no dia 02 de Junho de 2008. 

 
1. Durante a execução das obras do programa existiu alguma situação em que a(s) 

empresa(s) contratada(s) não teve condição de concluir os serviços contratados por 

incapacidade técnica e/ou financeira? 

 

2.  Houve casos de prorrogação do cronograma de obras? Os procedimentos 

necessários para dar continuidade às obras impactaram de forma significativa o 

cronograma previamente estabelecido? 

 

3.  O Senhor acredita que a contratação de empresas com situação financeira 

comprometida aumenta o risco de paralisação e/ou abandono de obras? 
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ANEXO B - Principais Demonstrativos Contábeis Utilizados Para Avaliação da Situação 
Econômico-Financeira de Empresas.   
 
 
Estrutura básica do Balanço Patrimonial 

ATIVO 
 

PASSIVO 

 
Ativo Circulante 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
Ativo Permanente 

Investimento 
Imobilizado 
Diferido 
 

 
Passivo Circulante 
Passivo Exigível a Longo Prazo 
Resultados de Exercícios Futuros 
Patrimônio Líquido 

Capital Social 
Reservas de Capital 
Reservas de Reavaliação 
Reservas de Lucros 
Lucros ou Prejuízos Acumulados 

 
Fonte: Assaf Neto (2006, p.68). 
 
Estrutura da Demonstração de Resultado do Exercício – DRE 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 
 
(-) Deduções, descontos concedidos, devoluções 
(-) Impostos líquidos sobre vendas 
 
= RECEITA LÍQUIDA 
 
(-) Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 
 
= LUCRO BRUTO 
 
(-) Despesas de vendas 
(-) Despesas administrativas 
(-) Despesas financeiras líquidas 
(-) Outras despesas operacionais 
(-) Outras receitas operacionais 
 
= LUCRO OPERACIONAL 
 
(-) Despesas não operacionais 
(+) Receitas não operacionais 
(+/-) Saldo da conta correção monetária 
 
= LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
 
(-) Provisão do imposto de renda 
 
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
 
(-) Participações 
(-) Contribuições 
 
= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
= LUCRO POR AÇÃO 

Fonte: Assaf Neto (2006, p. 85). 
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Estrutura da Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 
Saldo inicial da conta “Lucros/Prejuízos Acumulados” (Final do exercício anterior) 
(+/-) Ajustes de exercícios anteriores 
(+) Correção monetária do saldo inicial (extinta) 
(-) Dividendos extraordinários 
(-) Valor dos lucros incorporados ao capital 
(+) Reversões de reservas 
(+/-) Lucros/Prejuízos acumulados antes da proposta de destinação 
(-) Proposta de destinação do lucro 
Transferências para Reservas 

Reserva legal 
Reservas Estatutárias 
Reservas para Contingências 
Reservas de Lucros a Realizar 

Outras Reservas de Lucros 
Dividendos Propostos 
= Saldo final da conta “Lucros/Prejuízos Acumulados”

Fonte: Assaf Neto (2006, p.99). 
 

 

 
 
 


